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ACTA N.º 29/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010:
Aos vinte dias do mês de Outubro 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, 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 nove horas e cinco minutos.
O Senhor Presidente só participou na reunião até às doze horas, não tendo participado no
período da ordem do dia.
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 conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 28 de Setembro, reuniu-se com a ARH Tejo, sobre as UOPG e os Planos de
Praia Medão/Supertubos/Consolação. Informou que a equipa tem um novo director de
departamento para o litoral.
- No dia 28 de Setembro, reuniu-se com a Direcção Geral de Energia e Geologia sobre a
Berlenga. Informou que o PIP está aprovado para a energia solar na Berlenga e a relação vai ser
estabelecida entre a Associação Berlenga Laboratório de Sustentabilidade, a EDP e a Direcção
Geral de Energia e Geologia.
- No dia 30 de Setembro, participou na inauguração de diversas exposições sobre o
centenário da implantação da república, a convite do Senhor Presidente da República.
- No dia 1 de Outubro, participou na inauguração da exposição itinerante “Viva a
República”, que esteve no Largo 5 de Outubro, em Peniche.
- No dia 2 de Outubro, participou no almoço de aniversário da associação “O
Independente”.
- No dia 2 de Outubro, participou na abertura da exposição “Pintar com a Boca”, que está
patente no Edifício Cultural do Município.
- No dia 2 de Outubro, recebeu, na Capela de Santa Bárbara, os participantes do
Interline.
- No dia 4 de Outubro, participou numa reunião na ADRO, com o secretário-geral da
CIM Oeste, para aprofundamento da relação entre as duas entidades.
- No dia 4 de Outubro, deslocou-se à Rua Nossa Senhora da Esperança, no Lugar da
Estrada, com os SMAS e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para análise da
regularização do escoamento das águas pluviais.
- No dia 5 de Outubro, participou no almoço da festa anual da Bufarda.
- No dia 5 de Outubro, participou na inauguração da exposição “A República está nas
Ruas”, patente no Salão Nobre da Fortaleza. Informou que a exposição foi totalmente concebida
pelos serviços municipais.
- No dia 6 de Outubro, participou na conferência de imprensa de abertura do Rip Curl
Pro Portugal e na tertúlia “Nas Ondas do Surf”.
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- No dia 12 de Outubro, assinou o protocolo com a EMEPC – Estrutura de Missão para a
Extensão da Plataforma Continental e a EMAM – Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar.
- No dia 12 de Outubro, participou na sessão de abertura da Conferência do Hiper
Cluster do Mar, promovida pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Jornal de Negócios, que
felicitou pela iniciativa.
- No dia 13 de Outubro, participou numa iniciativa promovida pela Fenacerci, no âmbito
do Rip Curl Pro Portugal.
- No dia 13 de Outubro, assistiu à tertúlia “A Física do Surf”.
- No dia 16 de Outubro, participou na cerimónia de inauguração das novas instalações da
Associação para o Jardim Infantil de Ferrel, no âmbito das comemorações do seu 40.º
aniversário. Informou que as obras agora realizadas foram comparticipadas pelo Município em
40.000,00 euros.
- No dia 17 de Outubro, participou na entrega de prémios do II Encontro Nacional de
Kayak Fishing Mar.
- No dia 18 de Outubro, participou no Conselho Geral do IPL, onde foi aprovado o Plano
Estratégico.
- No dia 18 de Outubro, participou na reunião do Conselho Directivo da ADRO.
- No dia 19 de Outubro, reuniu-se com o representante dos proprietários dos terrenos
onde será construída a rotunda junto ao supermercado “Modelo”.
- No dia 19 de Outubro, participou numa reunião, nas Gaeiras, sobre o projecto da
energia das ondas da empresa “Sea for Life”.
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, de que uma das etapas do Campeonato
do Mundo de Surf – Rip Curl Pro 2011 será em Peniche, esclarecendo que os locais são
definidos anualmente e a decisão deriva da satisfação dos surfistas e patrocinadores, da
qualidade das ondas e do acolhimento. Relativamente ao Rip Curl Pro Portugal 2010, agradeceu
a todos os patrocinadores, particularmente à Rip Curl, e aos trabalhadores envolvidos, quer
contratados do Município quer do programa emprego inserção. Registou uma palavra especial ao
Senhor Vice-Presidente, pelos trabalhos desenvolvidos pelos DOM e DEA, e ao Comandante
Operacional Municipal.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de
12 a 20 de corrente:
Reuniões:
- Com elementos da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, na Praia de
Supertubos, sobre o plano de reabilitação desta praia.
- Para apreciação de proposta de circulação e trânsito na zona da EB 1.2.3 de Peniche,
cuja proposta será objecto de deliberação nesta reunião.
- Com os Senhores Vereadores, Director do Departamento de Gestão Urbanística,
Director Delegado dos SMAS e Director de Departamento de Obras Municipais, sobre a
intervenção a efectuar na Rua Projectada à Fonte da Nora, em Peniche.
- Com a Direcção da Associação Académica de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar, no âmbito do apoio o prestar à Semana do Caloiro, a realizar
entre os dias 18 e 25 de Outubro corrente, em Peniche.
- Com diversos técnicos do Município sobre variadas intervenções a levar a cabo na EB
1 de Geraldes.
- Com diversos técnicos do Município no âmbito da EB 1 de Atouguia da Baleia.
- Com a Ghesa, para apreciar o assunto relacionado com a avaria da Fonte Cibernética.
Informou que o representante da empresa reconheceu as responsabilidades na não resolução
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desta anomalia e ficou de enviar um documento com a justificação de todo o processo. A
recuperação da avaria está dependente da chegada nas próximas semanas do equipamento
necessário para permitir o seu bom funcionamento.
Outras actividades e eventos:
- Na cerimónia de entrega de prémios do Rip Curl Pro Portugal, na praia de Supertubos.
Considerou que o evento foi um enorme êxito desportivo que contribui para a grande projecção
das nossas praias em geral e do concelho em particular.
- Nas iniciativas de comemoração do 40.º aniversário da Associação para o Jardim
Infantil de Ferrel e inauguração das suas novas instalações. Felicitou todas as pessoas que
exerceram funções nos órgãos sociais desta IPSS.
- Na entrega de prémios do evento Kayak Fishing Mar, promovido pela Associação
Portuguesa de Pesca em Kayak.
Abordou, ainda, os seguintes assuntos:
- Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2011, denunciou o corte de 452.610,00
euros, menos 8,65%, que, a confirmar-se, aquando da votação do Orçamento, terá consequências
extremamente negativas para o desenvolvimento harmonioso do concelho e responsabilizou o
actual Governo pelo adiamento de algumas obras inicialmente previstas para o mandato
autárquico em curso.
- Sobre o Protocolo de Geminação das Rendas de Bilros com Camariñas, Espanha,
informou que se está a ultimar o documento final que virá à próxima reunião de Câmara. Segue-se, de imediato, a elaboração do Protocolo com Novedrate, Itália. Com a aprovação e o
desenvolvimento destes projectos pretende-se ter acesso a importantes meios financeiros para
valorizar esta importante arte ancestral.
- Deu conhecimento de que foi iniciada a limpeza das motas de rios nas freguesias de
Atouguia da Baleia e Ferrel.
- Informou, também, de que foi concluída a intervenção conjunta do Município e da
Freguesia de Conceição na reabilitação do parque infantil, situado na Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro, na zona de Vila Maria, em Peniche.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 12 de Outubro, esteve presente na Conferência Economia do Mar, uma parceria
para a competitividade que se realizou na ESTM.
- No doa 13 de Outubro, participou numa reunião, na Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, em Lisboa, para reflexão do modelo de intervenção de apoio à vítima no concelho de
Peniche.
- No dia 13 de Outubro, reuniu-se com a empresa “Tele Assistência Help Phone”, no
sentido de conhecer o equipamento de comunicações e os custos de aquisição, para posterior
decisão da câmara municipal. É uma empresa que tem um equipamento de comunicações cujo os
destinatários serão pessoas isoladas e/ou em situação de dependência.
- No dia 15 de Outubro, reuniu-se com as entidades responsáveis pela distribuição de
alimentos do concelho de Peniche e com o Banco Alimentar do Oeste, na sequência da situação
de crise em que nos encontramos e consequente aumento das situações de carências alimentares
das famílias. Esta reunião teve como objectivos analisar se os alimentos para distribuição serão
em número suficiente para fazer face às famílias com estas carências e formas de
acompanhamento das mesmas. Foi ainda proposto pela câmara municipal fazer a inventariação
das empresas do nosso concelho no sentido de suscitar junto das mesmas a oferta de alimentos.
Foi manifestado pelo grupo o desacordo como estava a ser distribuído os alimentos do PCAAC
(Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados). Foi referido pelo Banco Alimentar
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do Oeste que já se tinham manifestado junto da Segurança Social sobre este assunto, propondo-se a ser os receptores destes alimentos, proporcionado uma distribuição mensal às famílias
abrangidas. Visa-se desta forma contrariar o que está a ser feito neste momento, no que se refere
à distribuição massiva dos alimentos que acontece semestralmente ou anualmente, dando origem
a que os alimentos se degradem e que as quantidades excessivas potenciem utilização indevida
dos alimentos.
- No dia 19 de Outubro, participou na reunião do Conselho Executivo do ACES Oeste
Norte.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Saudou a iniciativa de limpeza das praias, efectuada por funcionários da Caixa Geral de
Depósitos.
- Deu conhecimento da realização de sessões para a apresentação pública do Grupo de
Acção Costeira do Oeste.
- Informou que participou na reunião do Conselho Executivo da CIM Oeste.
- Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2011, disse que, ao nível do PIDDAC,
Peniche acaba por ter sempre uma posição dominante no contexto do distrito de Leiria, pelas
verbas atribuídas ao porto de pesca, este ano com a afectação de verbas ao Projecto Cetemares,
que será um importante posto avançado do IPL para a investigação.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Disse que as obras para a construção do supermercado “Modelo” estão a decorrer a um
ritmo elevado, 24 horas por dia, que se traduz num incómodo para os moradores da zona pelo
ruído produzido. Foram apresentadas por moradores vizinhos diversas queixas à PSP que
informou que as empresas construtoras estão licenciadas e que o problema é com a Câmara. O
Senhor Presidente informou que foi entregue um pedido de emissão de Licença Especial de
Ruído, mas que este não foi deferido. Esteve presente na reunião um técnico municipal da
Fiscalização Técnica de Obras que prestou esclarecimentos sobre as referidas obras.
- Relativamente ao Orçamento de Estado para 2011, disse que os tempos que se
avizinham vão ser difíceis para todos, que nos podemos indignar mas não pode passar disso. No
entanto, entende que nos Instrumentos Previsionais do Município para 2011 os meios devem ser
utilizados da melhor forma possível, e deve ser capitalizado tudo o que for possível na área da
receita.
- O Senhor Vereador, considerando que perfaz um ano sobre o início do mandato, fez um
balanço sobre a actividade da Câmara durante este período de tempo:
Aspectos que considerou positivos e merecedores de maior destaque:
- O regresso do Festival Sabores do Mar a um modelo mais directo e de maior
contacto com a população.
- O Dia da Rendilheira, uma jornada muitíssimo bem conseguida, e o relacionamento
das rendas com as escolas, experiência que deve ser repetida.
- O Arquipélago das Berlengas ter sido uma das finalistas a Maravilha de Portugal,
pela visibilidade que trouxe ao arquipélago e ao concelho.
- O Campeonato do Mundo de Surf, que merece uma referência especial.
- A renovação do Posto de Turismo, que se encontrava há décadas para ser renovado, e
se encontra bastante agradável à vista e funcional.
- O início das obras do CAR Surf.
- O início das obras de recuperação do Fosso das Muralhas, a obra mais importante das
últimas décadas.
Aspectos que considerou negativos, referindo que não se trata de crítica destrutiva mas da
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constatação de factos, para que não voltem a acontecer ou aconteçam de maneira diferente:
- A triste saga da eleição dos secretários e tesoureiros das Juntas de Freguesia e o
reflexo que isso teve na composição do Conselho de Administração dos SMAS, embora isso
transcenda a Câmara por que pertence mais à esfera dos partidos políticos.
- O Orçamento Municipal para 2010 ter sido aprovado só em Abril, aproveitou-se uma
prerrogativa legal, mas que não trouxe benefícios, pelo contrário, gerou atrasos, como por
exemplo na aquisição de alcatrão.
- Não foram dados passos para a conclusão dos Planos de Urbanização. Indecisões e
atrasos que têm graves reflexos na vida do Concelho.
- A falta da construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, referindo que
desde a aprovação da Carta Educativa de Peniche foram construídos três centros escolares num
concelho vizinho.
- O atraso na escolha do local do mercado mensal por se ter começado a pensar no
assunto em cima da hora, pois se tivesse sido pensado com tempo poderia ter sido encontrada
outra solução.
- A remodelação do Centro Coordenador de Transportes onde surgiram diversas
dificuldades embora nem sempre imputáveis aos técnicos ou eleitos.
- A não continuação da construção do novo edifício da Biblioteca Municipal.
- O facto da opção gestionária não ter sido aplicada sendo que o OGE irá impedir a
progressão de funcionários em 2011.
- A não construção da casa mortuária da Cidade de Peniche.
- A indefinição sobre a localização da nova sede do Clube Naval de Peniche.
- O monumento aos ex-combatentes, de que se conhece apenas o local onde será
erigido.
- A falta da reabilitação do Mercado Municipal.
- A não construção de uma nova ponte sobre o rio de São Domingos, entre os lugares
de Ribafria e Bolhos.
- Os regulamentos que não se conluiem ou que não são aplicados, como o de Venda
Ambulante.
- A paragem das obras de construção da eclusa entre a Ponta da Investida e o Forte da
Cabanas, por falta de estudos geológicos adequados, que considerou o aspecto mais negativo de
todos e que vai ter efeitos terríficos na economia do município porque, apesar de não ser
imputável à Câmara, será um acréscimo de despesa para o Município.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que subscreve na íntegra as palavras do Senhor Vereador Francisco Salvador e
realçou de extrema importância para o concelho as obras de recuperação do Fosso das Muralhas.
A construção do CAR Surf é também uma obra importante, que deve ser terminada o mais breve
possível, para poder ser potencializada.
- Fez uma referência à Mostra Internacional de Rendas de Bilros, que classificou de
grande importância, assim como a actividade “As rendas de bilros vão às escolas” e o programa
de fruta escolar.
- Classificou de negativo existirem projectos sustentados em estudos falíveis ou fictícios.
- Disse que gostaria que as obras de construção do novo edifício da Biblioteca Municipal
tivessem tido outro tipo de andamento.
- Realçou a importância dos Planos de Urbanização, para evitar especulação imobiliária e
se saber o que se pode fazer em determinado local, sem se correr o risco de tomar decisão
diferente para projectos idênticos.
- Lembrou a necessidade da existência dos Planos de Pormenor previstos no POOC para
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uma maior atractividade do concelho.
- Perguntou qual a situação da Equipa de Tratamento de Peniche do CRI Oeste. O
Senhor Presidente fez um ponto de situação sobre o assunto, tendo a Câmara decidido reiterar
com veemência a sua posição, já manifestada por deliberação de 7 de Setembro de 2010, de não
aceitar que Peniche perca a ET, por ser um recurso social que, face à sua especificidade, Peniche
não pode perder.
- Disse que leu um título de imprensa que diz que as Piscinas Municipais de Peniche não
são para todos e perguntou o que se passa.
- Disse que numa das visitas à praia de Supertubos se deparou com um porco e uma
galinha.
- Informou que os estrados de madeira de acesso à praia do Molhe Leste se encontram
muito degradados e provocam acidentes.
- Disse que a presença da GNR a cavalo é dissuasora de roubos e que a Câmara deve
fazer pressão para que esta brigada se mantenha no concelho.
- Lamentou que os novos armazéns que estão a ser construídos no porto de pesca tapem a
vista que se tinha a partir do parque urbano sobre o porto e o mar.
- Perguntou qual o ponto de situação sobre a propriedade e usufruto da igreja de São
Bernardino.
- Perguntou se já foi verificada a legalidade do funcionamento do Bar da Ilha, sito no
Baleal.
- Disse que alguns estabelecimentos de bebidas localizados fora da cidade continuam a
não cumprir os horários de funcionamento que lhes foi estabelecido.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Relativamente ao facto de ter passado um ano sobre o inicio deste mandato disse
corroborar algumas questões afloradas pelos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Luís
Ganhão, nomeadamente quanto ao novo modelo do Festival Sabores do Mar que recuperou
algumas características do que foi desenvolvido no passado, a tranquilidade com que se
processou a abertura do ano escolar, as intervenções feitas nas escolas, a Mostra Internacional de
Rendas de Bilros e a iniciativa “As Rendas de Bilros vão às escolas”, por constituírem actuações
objectivas de preservação deste nosso património.
- Lembrou o que tem sido feito ao nível do apoio social, em concreto do GPS, dizendo
que é uma matéria que, por vezes, passa um pouco ao lado do que é a imagem de “obra feita”
mas é um trabalho que tem estado a ser feito com muita seriedade e muita aplicação.
- Referiu-se aos SMAS e à maneira positiva como responderam às adversidades
ocorridas, nomeadamente o problema surgido a montante da ETAR de Peniche, e à limpeza da
cisterna situada a sul do Baluarte da Misericórdia.
- Manifestou o seu reconhecimento aos Senhores Presidente, Vice-Presidente e
colaboradores do Município pelos resultados do Rip Curl Pro Portugal, que a todos engrandece.
- Fez referência a que muitas acções e desenvolvimentos que não foram conseguidos,
designadamente ao nível do planeamento urbano onde tudo se mantém como há 1 ano atrás, não
tendo registado qualquer evolução assinalável. Referiu-se também à não concretização do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia e ao não cumprimento do que é definido na Carta Educativa.
- Ao nível da sinalética, trânsito, arruamentos e acessos disse que, embora estejam alguns
desenvolvimentos em curso, ainda existem muitas situações por resolver e com influência directa
na vida dos munícipes.
- Referiu-se à ocupação ilegal de terrenos municipais e à necessidade de actuar junto de
quem os ocupa indevidamente, para evitar um estado de ilegalidade e de impunidade.
- Disse que gostaria que a situação de alguma incomodidade de relacionamento com as
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forças de segurança pudesse ser dissipada.
- Falou da importância do novo Regulamento de Venda Ambulante e que a sua
aprovação constituiu um factor positivo em contraponto com o facto da sua aplicação ainda não
ter tido lugar permitindo situações de ilegalidade o que constitui um factor negativo deste
primeiro ano de mandato.
- Num outro contexto e relativamente ao Orçamento de Estado para 2011, disse que o
que o preocupa, para além da redução do FEF, é a recessão económica decorrente das
contracções orçamentais. A indignação e a tomada de posição por parte dos municípios são
legítimas mas temos que considerar o carácter de inevitabilidade das opções tomadas e que são
consagradas no OE de 2011. Ao nível do nosso município, quem tem responsabilidades ao nível
da gestão financeira terá que impor medidas de contenção e corte, à semelhança do que se irá
passar com as famílias e com as empresas.
- Referiu-se à última realização dos Círios de Nossa Senhora dos Remédios e ao
desordenamento do espaço que poderá trazer, se não forem tomadas medidas, consequências
objectivas e graves em futuras edições. Disse que o espaço, no período da tarde de domingo,
estava de tal forma ocupado que se tornava impossível fazer chegar uma ambulância em caso de
acidente, com todos os acessos ocupados. Sugeriu que, se necessário, o Município deve tomar a
liderança da organização do espaço por forma a preservar a existências de zonas de segurança
acesso para emergências.
- Perguntou se face ao contínuo desrespeito, por parte de alguns estabelecimentos, pelos
horários de funcionamento autorizados e consequentes contra-ordenações, o Município não pode
tomar outra atitude com vista a impedir que tal situação se mantenha.
Senhor Presidente da Câmara:
- Agradeceu os aspectos evidenciados.
- Disse que faz uma avaliação positiva do último ano e que a CDU vai reunir-se para
fazer um balanço.
- Relativamente ao desenvolvimento das obras de recuperação do Fosso das Muralhas,
disse que a apreensão dos Senhores Vereadores é legítima, mas que a boa relação existente entre
o Município, o IPTM e a Etermar irá facilitar o encontro de uma solução para a conclusão da
eclusa.
- Relativamente aos Planos de Urbanização, disse não concordar com algumas
expressões utilizadas. Surgiram diversas questões, alheias ao Município, como a cartografia, que
já foi ultrapassada, ou a nova legislação publicada.
- Disse que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia já estaria concluído se se tivesse
concretizado a solução primeiramente aprovada e mais realista, ao optar-se por uma solução
onde o Município não tem terrenos o processo tornou-se mais moroso.
- Sobre a construção do novo edifício da Biblioteca Municipal disse que as obras foram
interrompidas devido à falência do empreiteiro e que o processo se encontra em andamento.
- Disse que a construção de uma casa mortuária em Peniche é um objectivo a ser
concretizado neste mandato.
- Sobre a feira mensal, disse que o desejável era que se tivesse preparado o novo espaço
com mais antecedência, mas os recursos humanos e materiais do Município não tiveram tempos
mortos e houve necessidade de atender a outras prioridades.
- Relativamente aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, disse que se tem
dado seguimento aos autos de contra-ordenação apresentados pela GNR.
- Por fim, agradeceu a forma muito agradável como têm decorrido as reuniões e a forma
como todos têm participado.
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Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Disse que não deve haver dramatismo relativamente ao que aconteceu nas obras de
recuperação do Fosso das Muralhas, por ser uma obra marítima e, por isso, com características
diferentes das obras terrestres, estando as empresas preparadas para superar os problemas que
vão surgindo.
- Referiu que tem havido um equilíbrio financeiro nas obras municipais não tendo havido
derrapagens.
- Lembrou o investimento feito no parque escolar municipal, superior a um milhão de
euros.
- Disse que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia tem sido tratado como deve ser e
existem problemas que não são facilmente ultrapassáveis.
- Lembrou o investimento realizado com a ampliação dos cemitérios de Peniche, Lugar
da Estrada, Atouguia da Baleia e Serra d'El-Rei, estando já em preparação um intervenção no
cemitério de Ferrel, e disse que se está a trabalhar para a construção da casa mortuária, sendo que
os trabalhos nesta primeira fase não visíveis.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara, não se encontrando presente o Senhor Presidente, 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.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
onze de Outubro corrente, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido
previamente distribuído pelos Senhores Vereadores.
VOTO DE PESAR:
A Câmara deliberou aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Cação,
pai do Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, Senhor Rogério Manuel Dias Cação, e
apresentar as sentidas condolências à família enlutada por tão infausto acontecimento.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
* A Câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede os seguintes
apoios:
1) Assumir os encargos com a confecção de 40 refeições, no refeitório do CSPCMP, no
valor estimado de 200,00 €, para a banda filarmónica que irá participar na comemoração do dia 8
de Dezembro, na Freguesia de Conceição. (7637)
2) Assumir os encargos com a aquisição e colocação de 5 placas de indicação de
direcção, com a inscrição “Cercipeniche”, no valor estimado de 362,10 €. (1670)
3) Assumir os encargos com o aluguer de um contentor e com a aquisição de troféus em
acrílico, todo no valor estimado de 1345,28 €, e dispensar o apoio logístico que materialmente seja
possível para a realização da terceira etapa do Circuito de Surf e Bodyboard de Peniche – 2010,
organizada pelo Península de Peniche Surf Clube.
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4) Cem sacos de plástico, de 120 litros, no valor estimado de 18,00 €, à Cercipeniche.
(7734)
5) A utilização de transporte municipal, pelo Agrupamento Vertical de Escolas de
Peniche, para transporte de alunos a sessões de hipoterapia, que se realizarão semanalmente, em
Óbidos. (7639)
6) Sessenta kg de sacos de plástico, no valor estimado de 92,16 €, à Freguesia de Serra
d'El-Rei. (7634)
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – BM2:
* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 11 de Outubro de 2010, apresentando
três soluções para o tipo de fachada a aplicar nas fachadas norte e poente do futuro edifício da
Biblioteca Municipal.
- Deliberado optar pela solução alternativa 1, que consiste em caixilhos de alumínio tipo
schüco, ou equivalente, com vidro duplo e com caixilharia pelo interior do vidro.
PATRIMÓNIO:
* Foi novamente presente um requerimento, em nome de Virgínia Domingos dos Santos,
propondo ao Município a compra do prédio de que é proprietária, situado na Rua Sacadura
Cabral, n.º 23, em Peniche, e o seu realojamento em fogo municipal, acompanhado de
informação do DPGU, datada de 14 de Outubro de 2010, sobre a avaliação do prédio.
- Deliberado informar a requerente de que a Câmara está disponível para adquirir o
imóvel, pelo valor de 20.000,00 €, livre de ónus ou encargos, ou seja, sem a assumpção do
encargo de realojamento da vendedora, por o Município não ter fogos disponíveis.
* Na sequência da deliberação tomada pela Câmara em 23 de Setembro de 2010, foi
presente a minuta do contrato de comodato a celebrar com a Eneólica- Energias Renováveis e
Ambiente, S.A., para cedência de uma parcela de terreno, com a área de 150,00 m 2, sita em
“Azenhas”, freguesia de Ferrel, para implantação de uma estação de controlo do projecto-piloto
da energia das ondas, aprovado no âmbito do FP 7 – Projecto SURGE.
- Deliberado aprovar a minuta do contrato de comodato.
TRÂNSITO:
* Na sequência da deliberação tomada pela Câmara, em 13 de Setembro de 2010, e após
deslocação oportunamente efectuada ao local, a Câmara deliberou aprovar o estudo para
colocação de sinalização vertical e horizontal, na Rua Miguel Torga, em Peniche, junto à EB
1.2.3, conforme proposta apresentada pela Divisão de Construção e Conservação, de 14 de
Outubro de 2010.
ESTUDO URBANÍSTICO:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi novamente
presente um estudo urbanístico para a Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel.
- Deliberado apreciar em próxima reunião.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
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Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 61/10, em nome de Joaquim José de Oliveira Malhão Viralhada, para
alteração de moradia bifamiliar, sita na Rua José Estêvão, em Peniche, já presente em reunião
anterior e acompanhado, agora, dos projectos de especialidades aplicáveis.
- Deliberado licenciar, nos termos da proposta da DGUO, de 8 de Outubro de 2010.
* Proc.º N.º 224/10, em nome de Dionísio Ricardo Conceição Alves e outra, para
legalização de alteração em edifício para restaurante e espaços comerciais, sito na Avenida do
Mar, em Peniche.
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 8 de Outubro de
2010.
* Proc.º N.º R1427/10, em nome de Luís Filipe do Rosário Gomes, para informação
prévia sobre a viabilidade de alteração e ampliação de um estúdio, sito na Avenida 25 de Abril,
em Peniche.
- Deliberado emitir parecer favorável, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 13
de Outubro de 2010.
* Proc.º N.º 458/07, em nome de Vera Lina Martins Meca, para legalização de alterações
efectuadas num anexo para adaptação a jardim-de-infância, sito em Casais de Mestre Mendo,
acompanhado de um pedido de emissão de autorização de utilização e informações dos SMAS e
do director do DPGU.
- Deliberado autorizar a emissão da autorização de utilização, devendo a requerente
comprometer-se com a execução das obras de ligação da rede predial à rede pública de esgotos,
dentro do período de dois anos, e assumir a responsabilidade por quaisquer anomalias que
eventualmente possam surgir no escoamento durante esse período de tempo e, nesse caso,
promover a execução imediata das obras.
* Proc.º N.º 232/10, em nome de Maria Fernanda Silva Sales de Menezes Crespo, para
legalização de alterações efectuadas num edifício de habitação e comércio, sito na Avenida 25 de
Abril e Travessa da Horta, em Peniche.
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 12 de
Outubro de 2010.
* Proc.º N.º 193/10, em nome do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Atouguia da
Baleia, para efectuar alterações num edifício destinado a pré-escola e ATL, sito na Rua da
Carreira, em Atouguia da Baleia, acompanhado de um pedido de isenção de taxas.
- Deliberado isentar, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e
Compensações Urbanísticas do Município de Peniche.
* Proc.º N.º 178/10, em nome Gestoeste – Contabilidade Unipessoal, L.da, para
construção de um edifício habitacional, na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, já presente
em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma proposta de indeferimento.
- Deliberado indeferir, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 14 de Outubro de
2010.
* Proc.º N.º R1052/10, em nome de José Maria Ribeiro Machado, para informação prévia
sobre a viabilidade lotear um prédio rústico, sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche.
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- Deliberado emitir parecer desfavorável, nos termos da proposta parecer do chefe da
DGUO, de 1 de Outubro de 2010.
ENCERRAMENTO:
Sendo treze horas, o Senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de 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, Directora do Departamento de Administração e Finanças, em
regime de substituição, a subscrevo e assino.

