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ACTA N.º 18/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011:

Aos vinte e três dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche,
no Centro de Alto Rendimento do Surf e na 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, no Centro de Alto Rendimento do Surf pelo Senhor Presidente,
eram catorze horas e trinta minutos.

Após a visita às obras de construção do Centro de Alto Rendimento do Surf, os membros
da Câmara deslocaram-se para a Sala de Sessões dos Paços do Município, onde continuou a
reunião, a partir das quinze horas.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DERROCADA DE PEDRAS DAS ARRIBAS DA PRAIA DE SÃO BERNARDINO:

Sobre o assunto em epígrafe, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara:

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
O Sr. Presidente fez um breve resumo sobre o que se passou na Praia de S. Bernardino,

com o acidente provocado pela queda de algumas pedras das arribas. Informou que não estava
em Peniche, aquando do sucedido, mas que desde a primeira hora a situação foi acompanhada
pelo Sr. Vice-Presidente. Disse que foram desde logo mobilizados todos os meios, inclusive
técnicos do Serviço de Acção Social que fizeram todo o acompanhamento às “vítimas”.
Informou que no dia seguinte foi efectuado um comunicado a dar conta da situação, o qual se
encontra publicado no site da Câmara Municipal. Disse que o INEM foi muito rápido no socorro,
tendo-se verificado uma grande articulação dos meios. Que à data da emissão do comunicado
havia apenas um ferido internado e que ainda se mantinha.

Disse que em paralelo iniciaram o esclarecimento dos passos que foram dados e que,
embora sendo um espaço da jurisdição da ARHTEJO e do INAG, o Sr. Secretário de Estado do
Ambiente ligou logo para o Sr. Vice-presidente e mais tarde com o Sr. Presidente.

Nessa informação, o que foi dito e que foi tornado público:
“…Em 2007, a pedido da Administração Central, foi elaborado um relatório pela

empresa Lisconcebe no qual são identificadas zonas de risco a intervencionar e que inclui S.
Bernardino.

A 25 de agosto de 2009, e na sequência de pedido formulado pela Câmara Municipal
de Peniche, o INAG presta a seguinte informação:

o As intervenções nas praias da Consolação e na praia de S. Bernardino estão
enquadradas na programação que foi estabelecida a nível nacional, no quadro das acções a
concretizar na zona costeira portuguesa, dentro da tipologia da Defesa Costeira e Zonas de
Risco, que resultaram de uma avaliação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira.

o Com efeito, a publicação “LITORAL 2007-2013: Avaliação dos Planos de
Ordenamento da Orla Costeira e Propostas de Actuação”, editado pelo MAOTDR, procede à
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identificação de áreas de intervenção prioritária onde se enquadram as de Defesa Costeira e
Zonas de Risco, para situações em que estejam identificadas problemas concretos de segurança
de pessoas e bens.

o Cabe ao INAG a realização das intervenções preconizadas para a praia da
Consolação e para a praia de S. Bernardino, no concelho de Peniche, apresentando para o
efeito candidaturas ao QREN – Eixo III – Combate à Erosão e Defesa Costeira, sendo o ponto
de situação actual o seguinte:

Estabilização das arribas da Praia de S. Bernardino:
 Projecto de execução: concluído
 Em curso: preparação do programa de procedimentos e do caderno de encargos para

lançamento do concurso público da empreitada
 Investimento previsto da obra (estimativa): 1.700.000 Euros
 Execução da obra: 2010 (9 meses)
 A Candidatura ao POVT encontra-se aprovada
Mais recentemente, a 1 de Abril de 2011, na sequência de mais um dos pedidos de

informação sobre a situação, o INAG informa:
No que se refere à arriba de São Bernardino estão em preparação as peças de

procedimento para lançamento do concurso público para execução da obra. Prevê-se a
adjudicação para o final do ano, se houver disponibilidade orçamental para o efeito.

4 – Para além do acompanhar deste processo de intervenção de fundo, o Município de
Peniche em ligação estreita com a ARH Tejo, foi monitorizando sistematicamente o estado das
arribas do nosso concelho e colocando e renovando pelos seus próprios meios as placas
sinalizadoras de perigo fornecidas pela ARH Tejo e pelo INAG. No caso concreto desta arriba,
antes do início da época balnear foi reforçada a sinalética.

Em síntese:
 Da parte do Município de Peniche, através do seu Presidente, foram múltiplas as

insistências junto do INAG sobre a necessidade urgente de intervir naquela arriba.
 Ontem, junto do Senhor Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do

Território reiterou essa urgência.
 A colocação sistemática de sinalética, numa perspectiva preventiva evidencia a elevada

responsabilidade com que o Município sempre abordou este assunto.
O Município de Peniche, que se encontra a acompanhar a evolução do estado clínico da

única pessoa que se encontra internada, formula o desejo de rápidas melhoras”
- Disse que houve uma intervenção na praia da arriba para recolher as pedras soltas, e

deixou um agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Peniche, à Autoridade Marítima, e ao
INEM pela forma como intervieram. Informou ainda que o Sr. Secretário de Estado disse que até
quarta-feira contava receber informação das equipas para apreciar, para decidir sobre a
antecipação da intervenção.

O Sr. Presidente propôs que fosse introduzido na ordem do dia a tomada de posição sobre
a urgência da intervenção nas arribas, o qual foi aceite por unanimidade.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que acompanhou, no dia 15 de Agosto o acidente verificado na Praia de São

Bernardino, com o desmoronamento de uma das arribas e que em consequência deste acidente,
ficaram feridas 6 pessoas. Que cabe ao INAG a realização das intervenções preconizadas para as
arribas. Um investimento previsto de 1,7 milhões de euros, para uma obra cuja duração prevista
é de 9 meses. Depois das informações do Sr. Presidente do INAG no local, no dia do acidente,
não resta outra alternativa ao Governo a não ser a realização urgente desta importante obra de
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segurança para a Praia de São Bernardino. Os utentes desta bonita praia do Concelho devem
respeitar sempre a sinalética, bem como os locais que podem usufruir.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que no dia 2 de Agosto referiu o problema das arribas subscrevendo inteiramente

tudo o que se disse sobre o assunto. Disse que se vêem todos os dias pessoas a passar por trilhos
proibidos, quer na Consolação quer em S. Bernardino, o que mais tarde ou mais cedo poderá ter
consequências ainda mais gravosas.

Senhor Vereador, Carlos Amaral:
Disse subscrever também o que foi dito, e que deve fazer-se uma referência positiva à

equipa do INAG, que em período de férias, destacou sete técnicos para o local, e que deverá ser
feito tudo o que estiver ao alcance da Câmara Municipal no sentido de uma rápida intervenção
nas arribas.

Lembrou também a situação do miradouro da Consolação aconselhando a publicitar esta
matéria.

O Sr. Vice-Presidente disse que se devia concentrar energias em S. Bernardino e
preparar-se um dossier para a Consolação, não se sabendo qual é o mais urgente.

O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Eng. José Pires que fizesse uma apresentação do Estudo
recebido na Câmara Municipal para intervenção na Consolação.

Seguidamente, ainda no período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes
membros da câmara:

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Fez um breve balanço sobre a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, dizendo que os

serviços irão fazer um levantamento do estado em que o recinto ficou, para se fazer uma reunião
com a comissão de festas para avaliação da mesma. Salientou algumas ocorrências sobre como a
festa decorreu e sobre alguns episódios decorrentes do desmantelamento da mesma, e disse que a
Organização da Festa não respeitou as indicações dadas pela Câmara Municipal. O Sr. Vice-
Presidente disse que houve um desrespeito relativamente às viaturas e que face à importância
que a festa tem, a mesma deverá ser muito bem reavaliada, principalmente no que diz respeito às
questões de segurança. Disse que houve várias reuniões de preparação da festa no sentido de
garantir que tudo corresse bem.

O Sr. Presidente deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 03 de Agosto esteve no Bombarral na sessão de abertura do Festival do Vinho e

da Feira da Pêra Rocha.
- Participou em várias iniciativas da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem salientando

a presença dos Provetas Afonso Cerqueira e João Roby, os quais valorizaram a festa com o seu
envolvimento, reconhecendo à Marinha o envolvimento na festa do navio da Armada.

- No dia 08 de Agosto, participou nas comemorações do dia do Município.
- No dia 19 esteve na inauguração do terminal rodoviário obra que deve ser valorizada,

uma vez que é a porta de entrada e saída do nosso Concelho. Valorizou os compromissos que a
Rodoviária do Tejo assumiu com Peniche, nomeadamente com o compromisso de recursos
humanos mais qualificadas para atendimento ao público estrangeiro. Deixou uma palavra de
agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que o mesmo fosse possível.

- No dia 20 de Agosto, participou na exibição do documentário Amigos de Peniche, da
autoria de Clara Games, no auditório do Edifício Cultural.
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- Informou que recebeu na Quarta-feira a Deputada à Assembleia da República, eleita
pelo círculo do PSD de Leiria, Maria da Conceição, que manifestou interesse em reunir para
perceber os problemas do Município, tendo reiterado os temas que foram apresentados aos
candidatos a deputados aquando das últimas eleições legislativas.

- Felicitou os Triatletas Paulo Renato Santos e Paulo Sequeira por terem concluído as
provas de Triatlo em distância ironman em que participaram, o primeiro na Dinamarca e o
segundo em França.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
- O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu uma nota muito positiva para a

Reabertura do Centro Coordenador de Transportes de Peniche, no passado dia 19 de Agosto. Um
espaço renovado, digno para todos aqueles que visitam Peniche ou para aqueles que, por razões
profissionais o utilizam diariamente.

Enalteceu o facto desta obra ter sido concluída antes do prazo previsto e para o trabalho
de Fiscalização da mesma, realizada pelo DOM – Departamento de Obras Municipais. Uma obra
de 300 mil euros, com financiamento do QREN, através do Programa “Mais Centro”. A empresa
Rodoviária do Tejo, SA irá investir nos recursos humanos de forma a melhorar os serviços
prestados ao público.

- Disse que a Câmara Municipal foi informada formalmente pela DREL do Despacho do
Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, datado de 11.08.2011, do
encerramento da E.B. de Atouguia da Baleia nº2 (Coimbrã), passando a Escola de acolhimento
destes alunos a E.B. de Atouguia da Baleia (nº1).

- Participou na reunião com a Deputada do PSD, Maria da Conceição, sobre diversos
assuntos de interesse do concelho.

- Na área da Educação, deu ainda conta que, o número de alunos por sala de aula no 1º
ciclo, passou de 24 para 26 alunos e do facto de no ano 2010/2011, o número de refeições
servidas no pré-escolar e no 1º ciclo ter ultrapassado as 90 mil.

- Promoveu reunião com os Senhores Directores dos Agrupamentos de Escolas do
Concelho de Peniche, sobre o arranque do ano lectivo 2011/2012. O início das aulas do 1º ciclo
está previsto entre os dias 14 e 15 de Setembro.

- Informou que a Corrida da Praia Norte, contou com a presença de 480 pessoas, um
número superior ao do ano de 2010, que contou com 320 participantes.

- Participou na iniciativa para assinalar a passagem do 32º Aniversário do Sporting Clube
do Vila Maria.

Esteve presente em diversas iniciativas, a saber:
- Na abertura oficial da Feira Internacional de Artesanato de Peniche.
- Na Serenata Fadista, promovida pela Junta de Freguesia de São Pedro, tendo sido

prestada homenagem ao Cantor/Estudioso do Fado, José Manuel Osório. Trata-se de uma
personalidade que presidiu ao júri do 1º Concurso de Fado Amador de Peniche, integrado nas
actividades no âmbito do “Mês de Amália”, promovido pelo Município de Peniche, e ao qual o
Senhor Vice-Presidente Jorge Amador aproveitou para prestar e propor o reconhecimento
público. José Manuel Osório deixou uma marca forte como Homem, Fadista e estudioso do Fado
em Portugal. O êxito e o aparecimento de novos valores do fado em Peniche ficaram a dever-se
em muito à sua especial sensibilidade e ao rigor na avaliação. Relembro, como membro do Júri,
a sua proposta inteligente na Final do 1º Concurso de Fado Amador de Peniche, da qual
resultaram três grandes vencedores, de forma muito justa, face às qualidades evidenciadas até ao
dia da Final desta iniciativa, que encheu de público quatro Associações do concelho de Peniche.

- Nas diversas actividades, a convite da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa
Viagem, a saber:



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 23.08.2011 * Livro 102 * Fl.201

- Na cerimónia de Boas vindas aos Paços do concelho, na Missa Marial, na Procissão de
Domingo e no espectáculo de Tony Carreira, que trouxe muitos milhares de pessoas a Peniche.

Além dos reparos já apresentados pelo signatário, na última reunião de Câmara, deu conta
da necessidade de ser efectuada uma reunião com os responsáveis da Paróquia de Peniche, para
balanço desta Festividade em 2011.

- Participou nas actividades comemorativas do Dia do Município, realizadas em Atouguia
da Baleia.

- Informou que participou numa Tertúlia para a BENFICA TV.
- Esteve presente nas Festas Tradicionais dos Bolhos e Serra D’El-Rei.

Senhora Vereadora Clara Abrantes
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 11de Agosto, esteve na reunião extraordinária do Conselho da Comunidade para

aprovação do plano de actividades.
- No dia 12 de Agosto, assistiu ao desfile das marchas populares em S. Bernardino.
- No dia 19 de Agosto, participou na Festa do ATL de Peniche.
- No dia 19 de Agosto, participou na exposição fotografia “Olhar sobre São Bernardino”,

em São Bernardino, deixando uma palavra de felicitação pelas festas da localidade.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações:
- Que foi realizada hoje a entrevista do concurso para preenchimento do lugar de Director

do Departamento Administrativo e Financeiro.
- Que os Serviços Municipalizados estão a preparar a documentação necessária à emissão

da licença de descarga da ETAR de Peniche, a qual tem de ser renovada anualmente.
- Que, no dia 18, esteve na reunião da Oeste CIM, que teve como ponto principal a

avaliação da forma de os Municípios regularizarem as sucessivas dívidas.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Disse que verificou que uma máquina da Câmara Municipal esteve a arrastar terrenos na

zona do acompanhamento de ciganos, em Peniche.
- Disse que a Câmara deveria avaliar outra solução que não as baias de sinalização de

paragem do Comboio Turístico, para dar um aspecto mais digno ao local.
- Disse que ainda não lhe tinha sido entregue a informação escrita solicitada sobre

subsídios atribuídos e ainda não pagos.
- Fez referência à Feira Internacional de Artesanato como um evento positivo no

Concelho.
- Referiu que a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem tinha de ser revista e salientou

alguns aspectos negativos, como o estado da alcatifa, falta de segurança, a forma e o tempo que a
mesma levou a ser desmontada e a presença de veículos de venda de farturas até ao dia 19 de
Agosto. Disse que a festa tem de evoluir e que da forma como está não se revê nela. Referiu que
a principal responsável pela festa é a Paróquia de Peniche, organizada pelo Centro de
Solidariedade e Cultura. O Sr. Presidente disse que vai solicitar a vinda do Senhor Padre Pedro a
reunião de Câmara. O Sr. Vereador disse, ainda, que é preferível fazer uma festa mais pequena.
Que a Câmara foi chamada a intervir no espectáculo do Tony Carreira, e muito bem,
reconhecendo que foi o espectáculo que atraiu mais gente a Peniche.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
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- Disse que a festa de Ferrel, em honra de Nossa Senhora da Guia, foi marcante,
realçando o trabalho da comissão de festas que conseguiu quase esgotar e chegar aos limites
destes festejos.

- Disse que a obra de reabilitação do Centro Coordenador de Transportes foi feita a tempo
e horas e que dignificou o espaço de acolhimento.

- Disse que considera positiva a realização da Feira Internacional de Artesanato, como
exposição em si e no seu conjunto.

- Referiu que a limpeza de praias este ano está longe de ser o que habitualmente era,
tendo registado algumas queixas e comparações face a anos anteriores. O Sr. Vice-Presidente
esclareceu que deve ser feita uma distinção entre a limpeza do areal e limpeza da zona
envolvente, uma vez que sobre a praia, não tem havido reclamações.

O Sr. Director do DEA, Eng. Nuno Cativo explicou que há um novo modelo e que havia
um padrão. Era uma empresa que trabalhava há alguns anos e tinha um excelente encarregado.
Apresentou o novo sistema, o qual assenta na prestação de serviço de duas novas empresas e no
complemento com os serviços municipais e falou sobre as dificuldades associadas ao mesmo. O
Sr. Presidente disse que deveria ser realizada uma avaliação da prestação das mesmas e verificar
se estavam a cumprir com o caderno de encargos contratado.

- Disse que grande parte do concelho estava a precisar de desmatagem e de cortes em
caminhos, nomeadamente as freguesias de Serra d'El-Rei e Ferrel e a cidade de Peniche. O Sr.
Vice-Presidente disse que iria dar informação sobre o plano de trabalhos do corta-canas.

- Perguntou para quando o início da intervenção no recinto da feira da Bufarda.
- Chamou a atenção para as águas estagnadas na zona do Molhe Leste tendo visto miúdos

a tomar banho naquela água. O Sr. Director do DEA, Eng. Nuno Cativo, informou sobre controlo
das águas e disse que o aspecto das águas não é o melhor e resulta do facto de estarem paradas e
que os resultados nas análises não eram negativos.

- Perguntou se em algum momento a Câmara Municipal tinha dado algum parecer para a
unidade autónoma de gás se localizar perto da Horta Pronta. O Sr. Director do DPGU, Eng. José
Pires, esclareceu que houve uma reunião em que foi dito que em termos de PDM só havia duas
zonas onde seria possível – zona em volta da Horta Pronta ou da Ramos e Costa, e que se
quisessem em RAN ou em REN teriam de desenvolver a respectiva declaração de utilidade
pública, e que nunca foi dito ou indicada determinada localização.

- Disse que verificou a construção de um armazém junto ao moinho do Alto Veríssimo e
que aquela infra-estrutura choca-o profundamente junto ao moinho, zona que deveria ser
preservada. O Sr. Director do DPGU, Eng. José Pires, informou sobre o desenvolvimento deste
processo e disse que a construção estava conforme o licenciamento.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
Felicitou as várias comissões de festas das povoações do concelho pelo sucesso dos

eventos. Relativamente à Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, acompanha as preocupações
já evidenciadas anteriormente, referindo-se, em particular, ao espectáculo com o cantor Tony
Carreira e a ausência de corredores de segurança. De facto, constituindo um espectáculo que
contou com uma assistência elevada, por sorte não ocorreu nenhuma situação de emergência, o
que seria muito complicado de resolver. Considera importante a reunião a ocorrer com a
Comissão de Festas no sentido de se fazer um balanço da edição deste ano, apurando-se
resultados e responsabilidades. Referiu ainda que, tendo em conta o protagonismo que a Câmara
Municipal foi forçada a ter na edição deste ano, dever-se-à equacionar se o Município não deverá
ter um papel mais activo na organização e planeamento nas edições futuras da Festa de Nossa
Senhora da Boa Viagem.
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Felicitou a Câmara pela finalização e o resultado das obras no Centro Coordenador de
Transportes, que assim se constitui como um equipamento funcional e moderno, importante para
a cidade.

- Referiu-se ao mail que, no passado dia 11, enviou ao Senhor Subcomissário da PSP com
conhecimento aos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara e restantes Vereadores, onde
deu conta do seu desagrado face à forma como a PSP tratou uma situação de evidente infracção
de trânsito por si constatada e comunicada à PSP local. Manifestou-se ainda mais desagradado
com a resposta que lhe foi dada pelo senhor Subcomissário, também do conhecimento dos
senhores Presidente, Vice-Presidente e Vereadores, situação que veio a consolidar a ideia que
tem relativamente à forma inoperante como a PSP exerce a sua função em Peniche,
designadamente em matéria de regulação de trânsito. Salientou a necessidade da Câmara
Municipal insistir na relação com as forças de segurança para estas actuem em conformidade
com as suas competências. Solicitou que, relativamente a esta matéria, a Câmara Municipal tome
uma posição na próxima reunião da Comissão de Trânsito e que seja comunicada à instância
distrital da PSP uma posição de desagrado face à forma com a PSP e o senhor Subcomissário
tratou este assunto. O Sr. Vice-Presidente disse que o assunto iria ser presente à próxima reunião
da Comissão de Trânsito. O Sr. Presidente disse que iria dar conhecimento ao Ministério da
Administração Interna do desagrado da Câmara pela posição assumida pela PSP local.

- Voltou a questionar sobre a existência de uma construção clandestina no terraço de um
prédio sito na Rua Garret e Largo de S. Paulo por cima da sede da Casa do Benfica. Lembrou
que sobre esta matéria já um munícipe, em reunião pública de 11.01.11, solicitou informação.
Referiu que também, em 10.03.11, solicitou o ponto de situação dos processos resultantes das
queixas apresentadas relativamente a esta construção e não obteve qualquer resposta. O Sr.
Presidente disse que o assunto iria ser apreciado pelos serviços jurídicos.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.

ARRIBAS DE SÃO BERNARDINO:

* Na sequência dos contactos estabelecidos entre o senhor Presidente da Câmara e o
senhor Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, sobre a derrocada
parcial da arriba da praia de São Bernardino, no passado dia 15 de Agosto, a Câmara deliberou
reiterar a posição do senhor Presidente da Câmara de considerar a necessidade de antecipar a
intervenção naquela arriba, com a seguinte fundamentação:

• A situação encontra-se identificada há vários anos e consta do relatório elaborado em
2007 pela Lisconcebe;

• A existência de projecto concluído há dois anos;
• O sentimento de insegurança existente na população residente e nos visitantes

daquela praia;
• Os prejuízos decorrentes para São Bernardino e para o concelho de Peniche, pelo

facto de não ser atribuída a Bandeira Azul àquela praia, em razão exclusiva do estado da arriba;
• Não ser compreensível que, após uma derrocada e a pretexto de uma reavaliação

técnica, não haja qualquer intervenção, quando a situação já estava identificada anteriormente.
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PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:

Foram presentes e apreciados os seguintes processos:

* Proc.º N.º 158/11, em nome de Vasco Faustino Rainha, para legalização de
dependências, na Rua Mato das Eiras, em Coimbrã.

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por as dependências originarem empenas de grandes dimensões sobre o
prédio confinante e prejudicarem, manifestamente, a estética do conjunto envolvente.

* Proc.º N.º 120/11, em nome de Avelino Conceição Nunes, para legalização de obras
efectuadas e a efectuar na Rua da Paz, n.os 35 e 37, em Ferrel.

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo.

* Proc.º N.º R2070/08, em nome de António Tomé Madeira Lourenço, para informação
prévia sobre a viabilidade proceder a uma operação de loteamento com 8 lotes, em Casais do
Baleal, já presente em reuniões anteriores.

- Deliberado dar parecer favorável, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 19 de
Agosto de 2011.

* Proc.º N.º R1010/11, em nome de Augusto Soares da Cunha a solicitar informações
sobre um imóvel, sito na Rua da Liberdade, em Peniche.

- Deliberado tomar conhecimento.

* Proc.º N.º L10/91, em nome de Amador, L.da, para loteamento de um prédio, sito no
Casal Manuel Dias, em Serra d'El-Rei.

- Deliberado aprovar as alterações nas redes de águas e esgotos, nas condições constantes
no parecer dos SMAS, de 5 de Agosto de 2011.

* Proc.º N.º L1/07, em nome de Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino,
para loteamento de uma propriedade, sita na Rua Forte da Luz, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores, acompanhado de informação do Director do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística propondo a avaliação dos terrenos a permutar.

- Deliberado proceder-se à avaliação dos terrenos e nomear o senhor Eng.º José Pires e a
senhora Eng.ª Florinda Monteiro para integrarem a comissão de avaliação.

* Proc.º N.º L6/98, em nome de Maria Fernanda Martins Garcia, para loteamento de uma
propriedade, sita no Bairro do Fialho, em Peniche, já presente em reuniões anteriores,
acompanhado agora de um terceiro pedido de alteração, que consiste no aumento da área de
construção de três dos lotes e na alteração do uso previsto para a parcela de terreno cedida ao
Município de Peniche para equipamento.

- Deliberado promover a audiência prévia com intenção de indeferimento, por a Câmara
considerar que as alterações propostas aumentam consideravelmente as áreas de construção, o
número de fogos e a cércea, o que é susceptível de afectar negativamente o património
paisagístico e construído no local, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º do RJUE.
Quanto à área de equipamento, deverá manter-se o parque infantil projectado.
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* Proc.º N.º 86/11/PUB, em nome de Isilda Dias Alves e Vitor José Marques Figueira,
solicitando autorização para proceder à colocação de esplanada de apoio ao restaurante “Canhoto
II”, na Travessa da Lingueta, n.os 4 e 6, em Peniche.

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, considerando as características da via e a necessidade de garantir o acesso a
veículos de urgência à mesma.

* Proc.º N.º 92/11/PUB, em nome de Cláudia Alexandra Anastácio Viralhadas,
solicitando autorização para proceder à colocação de esplanada de apoio ao estabelecimento
“Lunchbox”, na Rua António Cervantes, n.º 20, em Peniche.

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, conforme parecer da DGUO, por a solicitação ser para instalar a esplanada na
faixa de rodagem.

PLANO DE ALINHAMENTOS:

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta de alinhamento para a Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, acompanhado de
parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia (A11417/11).

- Deliberado aprovar.

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta de alinhamento para a Rua do Campo da Bola e Rua dos Livraldos, em Ferrel
acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ferrel (A12491/11).

- Deliberado aprovar.

PATRIMÓNIO:

Loteamento Municipal – Casal da Cruz, Atouguia da Baleia:

* Foi novamente presente um estudo de alteração ao loteamento municipal em epígrafe,
acompanhado de informação da DEPPC, datada de 4 de Agosto de 2011, dando conhecimento de
que não foram apresentadas reclamações na sequência do inquérito público realizado

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento municipal sito em Casal da Cruz,
Atouguia da Baleia, aprovado em 6 de Agosto de 1991 e 22 de Fevereiro de 1994, que incidiu
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 3213, da
Freguesia de Atouguia da Baleia. A presente alteração consiste na exclusão da zona de
intervenção do loteamento de uma parcela de terreno, sita na Rua do Campo da Bola, em
Atouguia da Baleia, com a área de 579,38 m2, proveniente da totalidade da área dos lotes A56 a
A60, que perfaz 557,00 m2, descritos na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob os n.os

3268 a 3272, da referida freguesia de Atouguia da Baleia, e da área de 22,38 m2 do domínio
público, e que fica a confrontar do norte com Rua 1.º de Maio, Município de Peniche e outros, do
sul e poente com Município de Peniche e outros e do nascente com Rua do Campo da Bola.
Assim, a área de intervenção do loteamento ficará a ser de 62 035,62 m2, a área integrada em
lotes destinados a construção será 39 039,00 m2 e a área integrada no domínio público será de 22
996,62 m2.

DOAÇÃO DE TERRENOS PARA INTEGRAREM O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:
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Na sequência da declaração apresenta pela Surf Lodge Portugal, L.da, a Câmara deliberou
aceitar a cedência da área de 430 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 1925, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 3052, para ser integrada no domínio
público municipal, nomeadamente para cumprir o alinhamento aprovado para o local, garantindo
as condições de acessibilidades e o alargamento do arruamento.

TRANSPORTES ESCOLARES:

* Foram presentes cinco 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, e já não se encontrarem abrangidos pelo
programa “Passe 4-18”: João Pedro Silva Santos (DEA 1746), João Pedro Ferreira Silva (DEA
1695), Tânia Marques Antunes (DEA 1780), Diana Filipa de Oliveira Almada (DEA 1663) e
Rita Isabel Antunes Martins (DEA 1720).

- Deliberado deferir os cinco pedidos de comparticipação nos transportes escolares.

* Foram presentes cinco 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 em Peniche, e já não se encontrarem abrangidos pelo programa “Passe 4-18”,
apesar estarem matriculados no ensino obrigatório: Cláudio Prioste Lino (DEA 1846), Andreia
Sofia de Jesus Cardoso (DEA 1826), Mafalda Cristina Pereira (DEA 1734), Luis Filipe Balbino
Pereira (DEA 1822) e Diogo Veríssimo Souteiro (DEA 1801).

- Deliberado deferir os cinco pedidos de comparticipação nos transportes escolares.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, ambos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:

- Das 8h00 às 22h00, para o estabelecimento de café/snack-bar, denominado “Café
Millenium”, sito no Casal das Figueiras, na Fonte Boa, n.º 10, em Peniche, de que é exploradora
a senhora Maria Teresa Ferreira da Silva Almeida Garcia.

- Das 9h00 às 22h00 horas, para o estabelecimento restauração e bebidas, denominado
“Furonas”, sito na Rua Arquitecto Paulino Montez, n.º 78-80, em Peniche, de que é exploradora
a Senhora Maria José Guardado Chuvas Zarro.

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”:

* Foi presente uma carta, datada de 13 de Julho 2011, da empresa Policon Construções,
L.da, solicitando uma segunda prorrogação do prazo contratual da empreitada referida em
epígrafe, até 10 de Outubro de 2011, acompanhada de informação do Departamento de Obras
Municipais e do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. (A10784/11)

- Deliberado prorrogar o prazo para conclusão da empreitada até 10 de Outubro de 2011.

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

1) Autorizar a utilização gratuita da Casa Municipal da Juventude, de 29 de Agosto a 2 de
Setembro de 2011, pela ADEPE – Associação para Desenvolvimento de Peniche, para
alojamento de 16 jovens, que vão estar em Peniche em actividades no âmbito do Programa
Escolhas/Projecto Azimute 270.

2) Noventa litros de tinta plástica branca ao Centro Social da Bufarda, para pinturas
exteriores, no valor estimado de 243,00 euros, como reforço do pedido já efectuado em 2010.
(A8952/10)

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:

* Carta, datada de 4 de Agosto de 2011, do senhor Francisco Oliveira, oferecendo uma
obra pintada a óleo, com o título Amanhecer no Porto, a fim da mesma integrar o espólio cultural
do Município de Peniche.

- Deliberado aceitar, para integrar o espólio cultural Municipal, e agradecer a oferta.
(A13347/11)

* Carta, datada de 9 de Agosto de 2011, da PAD – Produções de Actividades
Desportivas, solicitando a emissão de parecer referente à passagem da prova velocipédica Volta
a Portugal do Futuro, a realizar de 7 a 11 de Setembro de 2011.

- Deliberado dar parecer favorável. (A12435/11)

A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:

* Carta datada de 11 de Agosto de 2011, do senhor Luis Martins, gerente da empresa
Moinho da Música, a agradecer o apoio prestado para a realização do espectáculo do artista Tony
Carreira, no passado dia 9 de Agosto, na festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. (12474/11)

* Informação, datada de 14 de Agosto de 2011, do Pelouro do Desporto, dando conta
actividade Corrida e Caminhada da Praia Norte, realizada no dia 14 de Agosto de 2011.

TRÂNSITO:

* Informação, datada de 4 de Agosto de 2011, da DCC, remetendo uma proposta de
sinalização rodoviária, sinal vertical de paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos
(B2) na Travessa dos Montes em Serra D’El Rei.

- Deliberado aprovar a proposta de sinalização rodoviária apresentada.

TOPONÍMIA:

* A Câmara deliberou estabelecer as seguintes denominações a arruamentos do
Concelho:

- Praça António Alves Seara (Professor), na cidade de Peniche, freguesia de Ajuda, ao
espaço situado a poente da Rua Dr. Ernesto Moreira, paralelo à Avenida do Porto de Pesca,
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incluindo a pequena artéria que lhe dá acesso pela referida avenida. António Alves Seara nasceu
no concelho de Gavião e reside em Peniche, desde 1955. Possui o antigo curso do Magistério
Primário, tendo exercido a profissão de professor. Foi membro da Assembleia Municipal de
Peniche, da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia e da Comissão Municipal de Turismo,
mesário da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, co-fundador do Rotary Clube de Peniche,
professor, director do jornal “A Voz do Mar”, de 1964 a 2008, colaborador em diversos jornais
regionais, autor de diversas peças de teatro e livros, fotógrafo amador, entre outras actividades
ligadas à educação, arte e cultura. Em 25 de Abril de 1995 foi distinguido pelo Município de
Peniche com a medalha de Mérito Municipal da Cultura, cunhada em prata.

- Beco do Canas, na vila e freguesia de Serra d'El-Rei, ao impasse que tem início na Rua
dos Moinhos e segue para norte. Segundo a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, que apresentou
a proposta, trata-se do epíteto de um dos residentes da artéria.

- Rua Dr.ª Raquel Ribeiro, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, à
artéria que nasce na Rua do Picadeiro e termina na Rua da Horta. Segundo a Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia, que apresentou a proposta, trata-se de uma “figura com vida de relevo em
actos governativos e muito ligada à Consolação”.

- Rua Dr. António Coelho e Silva, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da
Baleia, à artéria que nasce na Rua do Picadeiro e termina na Rua da Horta. Segundo a Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia, que apresentou a proposta, trata-se de um “médico ilustre e
morador na Consolação”.

* Foi ainda deliberado alterar a deliberação tomada em reunião de 31 de Maio de 2011,
no sentido de passar a constar que a Rua Maria Aurora tem a designação de Rua Maria Aurora
(Enfermeira) e nasce na Rua da Fonte de Nossa Senhora do Rosário e termina na Rua Dionísio
Costa, na cidade de Peniche.

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

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

ENCERRAMENTO:

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


