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ATA N.º 28/2012 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012: 

 
Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Peniche e Sala de 
Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José 
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge 
Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------------  
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e vinte minutos. --------------------  
O senhor Presidente propôs a inclusão de mais dezassete assuntos na ordem do dia, ao abrigo do 
artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, tendo a Câmara aprovado, por unanimidade, a 
inclusão de dez desses assuntos. Os sete assuntos não admitidos serão apreciados na próxima 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às vinte horas, tendo saído após a 
votação do ponto n.º 635/2012 da ordem do dia. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo 
senhor Vice-Presidente, que também a encerrou. ---------------------------------------------------------  
 
ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados 
dias 18, 24 e 25 de setembro e 2 de outubro de 2012, tendo sido dispensada a sua leitura por os 
respetivos textos terem sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. --------------------  
 

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, António José Correia: 
- Entregou a todos os senhores Vereadores lembranças oferecidas pela marca Rip Curl. -----------  
- Fez referência ao suplemento do jornal I, publicado na edição de 13/14 de outubro, sobre o 
Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. Felicitou os editores pela iniciativa. ---------  
- Deu conhecimento dos documentos que foram fornecidos a todos os jornalistas que estiveram 
presentes no Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. ------------------------------------  
- Propôs uma felicitação à empresa ESIP pela sua colaboração na confeção das latas de conserva 
de cavala. Registou o seu reconhecimento ao senhor Vítor Glória pela conceção do grafismo das 
referidas latas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Agradeceu ao senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, ao Comandante Operacional Municipal, 
às forças de segurança, aos Bombeiros Voluntários de Peniche e aos trabalhadores do Município 
de Peniche pela sua colaboração no Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. ---------  
- Felicitou o senhor Nuno Santana pelo Festival Moche. Informou que o Município de Peniche 
colaborou com a preparação do espaço. --------------------------------------------------------------------  
- Felicitou o senhor Roberto Fernandes pelo Surf Glocal Experience, uma iniciativa que teve 
como objetivo trazer para a cidade animação durante o Campeonato do Mundo Rip Curl Pro 
Portugal 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Registou o seu reconhecimento à marca Rip Curl pela realização em Peniche Campeonato do 
Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. ------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 16.10.2012 * Livro 103 * Fl.272 

- Registou a conferência de imprensa de apresentação do Campeonato do Mundo Rip Curl Pro 
Portugal 2012, pela projeção mundial que deu de Peniche e agradeceu aos senhores Frederico 
Costa, do Turismo de Portugal, e Luís Avelar, da PT, pela colaboração prestada. -------------------  
- Felicitou os senhores Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia e Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, por terem estado presentes na inauguração do CAR Surf.--------  
- Felicitou a equipa técnica que acompanhou a concessão e construção do CAR Surf, 
particularmente ao arquiteto Adérito. Informou que tem recebido palavras unanimes de 
felicitação pela boa concessão arquitetónica e implantação do edifício. -------------------------------  
- Informou que a senhora Secretária de Estado do Turismo não pôde estar presente na 
inauguração do CAR Surf, mas esteve presente no lançamento do livro Portugal Surf Guide. -----  
- Informou que, no âmbito do Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012, o senhor 
Secretário de Estado do Mar esteve em Peniche, no dia 14 de outubro, que o Presidente e o Vice-
Presidente do Turismo de Portugal também estiveram em Peniche e que a empresa PT esteve 
representada ao mais alto nível. ------------------------------------------------------------------------------  
- Manifestou a sua grande alegria e satisfação pela forma como está a decorrer o Campeonato do 
Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012 e pelos ecos positivos que tem recebido. ------------------------  
- Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se 
indica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 2 de outubro, participou na segunda reunião da sessão ordinária de setembro da 
Assembleia Municipal de Peniche. --------------------------------------------------------------------------  
- No dia 3 de outubro, acompanhou uma visita técnica e institucional da empresa EDP Comercial 
- Comercialização de Energia, S.A. às instalações do CAR Surf. Informou que a empresa se 
mostrou disponível para se associar ao CAR Surf com a produção de energia elétrica através de 
painéis fotovoltaicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 4 de outubro, recebeu estudantes de diversas escolas do país, na Fortaleza de Peniche, 
que participaram numa visita organizada pela URAP. ----------------------------------------------------  
- No dia 4 de outubro, reuniu-se com a Federação Portuguesa de Surf, para tratar de assuntos 
relacionados com o modelo de gestão do CAR Surf. -----------------------------------------------------  
- No dia 4 de outubro, reuniu-se com a CCDR do Centro e a gestão do Programa Operacional do 
Centro, para tratar de assuntos relacionados com a elegibilidade, em sede de QREN, dos 
trabalhos a mais da obra de recuperação do fosso da muralha. ------------------------------------------  
- No dia 4 de outubro, assistiu a uma prova de qualificação para o campeonato do mundo de surf. 
Felicitou o Peniche Surf Clube pela organização da prova. ----------------------------------------------  
- No dia 5 de outubro, assistiu à quinta e última etapa da Liga Meo Pro Surf. Agradeceu à 
Associação Nacional de Surfista por ter sido escolhida uma data imediatamente anterior à data 
do Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012, o que permitiu a utilização das mesmas 
estruturas de apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 5 de outubro, esteve presente na iniciativa Uma Noite no CIAB, uma atividade é 
direcionada a público infanto-juvenil, dos 7 aos 12 anos. ------------------------------------------------  
- No dia 7 de outubro, assistiu ao XVI Festival de Bandas Filarmónicas, organizado pela Junta 
de Freguesia de Serra d'El-Rei. ------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 8 de outubro, participou na reunião do Conselho Estratégico da Associação Oceano 
XXI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 8 de outubro, participou na reunião dos associados da Associação Oceano XXI. ----------  
- No dia 9 de outubro, esteve presente na conferência de imprensa e inauguração do Campeonato 
do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. --------------------------------------------------------------------  
- No dia 10 de outubro, foi recebido a bordo do Santa Maria Manuela que esteve atracado no 
porto de Peniche. Agradeceu à empresa Pascoal & Filhos, S.A. por ter escolhido Peniche para 
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uma passagem desta embarcação e desejou felicidades à empresa. Agradeceu ao IPTM por ter 
isentado a embarcação das taxas de acostagem. -----------------------------------------------------------  
- No dia 11 de outubro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM e na 
conferência de imprensa que se seguiu sobre o aumento das tarifas de água e saneamento. --------  
- No dia 11 de outubro, esteve presente na conferência de imprensa de lançamento do Surf 
Glocal Experience. --------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 11 de outubro, esteve presente na cerimónia de lançamento do Portugal Surf Guide, que 
decorreu na praia de Supertubos, uma obra de António Pedro de Sá Leal e Francisco Cipriano. ---  
- No dia 12 de outubro, participou na cerimónia de comemoração do 35.º aniversário da 
Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL. 
Agradeceu à instituição o reconhecimento que foi feito ao Município de Peniche, pela 
colaboração que todos os seus executivos municipais lhe têm prestado. -------------------------------  
- No dia 12 de outubro, esteve presente numa sessão de surf adaptado, que decorreu na praia do 
Molhe Leste, uma iniciativa da Fenacerci - Federação Nacional de Cooperativas de 
Solidariedade Social, em conjunto com o Município de Peniche, a Rip Curl, a SURFaddict - 
Associação Portuguesa de Surf Adaptado e o Península de Peniche Surf Club. ----------------------  
- No dia 12 de outubro, assistiu à apresentação do Surf Film Festival 2012, um festival de curtas-
metragens de surf, que decorreu na Fortaleza de Peniche, nos dias 12 e 13 de outubro. -------------  
- No dia 13 de outubro, participou num programa radiofónico da TSF - Rádio Notícias, 
transmitido em direto da praia de Supertubos. -------------------------------------------------------------   
- No dia 15 de outubro, participou numa visita ao hospital de Peniche, acompanhado dos surfista 
Gabriel Medina e Miguel Pupo, para sensibilização da importância de existir um serviço de 
urgências hospitalar numa cidade que recebe Campeonato do Mundo Rip Curl Pro. ----------------  
- No dia 15 de outubro, reuniu-se com a Rip Curl, sobre a instalação de uma loja bandeira 
daquela marca em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------   
- O senhor Presidente da Câmara apresentou os seguintes votos: ---------------------------------------  
- Um voto de pesar ao professor Mário Correia Silva, pelo falecimento da sua mãe. ----------------  
- Um voto de felicitação ao atleta de triatlo Márcio Neves, do PAC - Peniche Amigos Clube, que 
ganhou o Ironman, no Havai, no seu escalão e sagrou-se campeão do mundo, e ao atleta Sérgio 
Dias, residente de Ferrel, que foi campeão do mundo da Federação Internacional, em julho 
passado, no triatlo longo. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 18 de setembro a 16 de 
outubro corrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
«O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, iniciou a sua intervenção por abordar dois aspetos 
que classificou como negativos: 
 1.º As consequências negativas para os Portugueses do Orçamento de Estado para 2013 
que contém um aumento brutal de impostos, com reflexos evidentes na vida das pessoas e na 
atividade municipal. 
 2.º Chamou a atenção para as consequências negativas para a imagem da cidade em 
resultado da Semana do Caloiro, organizada pelos Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologias do Mar. Registou com agrado o pedido de desculpas apresentado pela Diretora 
desta Escola, sobre o sucedido. 
- Deu conta do êxito desportivo entretanto obtido na edição do Mundial de Surf 2012, e 
valorizou esta aposta ganha pela Autarquia de Peniche, este ano, ainda mais atrativa com a 
realização do Festival de Música – Moche. 
Informou que participou num debate promovido pela organização do Surf Glocal Experience e 
saudou os seus organizadores, em particular o Roberto Fernandes. 
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O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta do excelente trabalho realizado pelos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Peniche, que contribuíram para o sucesso destes 
eventos, com forte impacto na economia local e na promoção nacional e internacional do 
concelho. 
- Com diversos técnicos municipais sobre a preparação da obra da Casa Mortuária. 
- No XVI Festival de Bandas Filarmónicas, com organização da Junta de Freguesia de Serra 
D'El-Rei, onde atuaram a Banda Filarmónica "A Serrana", a Banda Filarmónica da Sociedade 
Filarmónica Incrível Pontevelense e a Banda Filarmónica da Sociedade Banda Republicana 
Marcial Nabantina. O Senhor Vice-Presidente enalteceu a todos aqueles que contribuíram de 
forma a permitir o êxito desta iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Serra D'El-Rei. 
- Na reunião ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de Peniche. 
- Com o Diretor do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no âmbito das refeições 
escolares no ano letivo em curso. 
- Com elementos da RIP CURL e da empresa responsável pelo Festival Moche, sobre aspetos 
logísticos e infraestruturas de apoio ao Campeonato Mundial de Surf.   
- Na reunião ordinária e extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche. 
- Na iniciativa de convívio da Festa em honra de Nossa Senhora do Rosário – Bufarda. 
- Na reunião ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de Peniche. 
- Na cerimónia de tomada de posse do novo Comandante do Porto de Peniche. O Capitão-de-
fragata José Luís Guerreiro Cardoso, que desempenhou funções em Peniche nos últimos três 
anos, foi substituído pelo Capitão Tenente Luís Felipe Patrocínio Tomás. A cerimónia teve lugar 
na estação salva-vidas de Peniche. Desejou as maiores felicidades pessoais e profissionais em 
causa. 
- Com os Agrupamentos de Escolas do concelho, bem como com todos os professores das AEC - 
Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2012/2013, através de uma reunião 
de boas vindas e com apresentação de Diretores de Agrupamentos, bem como do Pelouro de 
Educação da Câmara Municipal de Peniche. Deu a conhecer alguns projetos, nomeadamente 
“As Rendas de Bilros vão às Escolas”.  
- Na reunião ordinária e extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche. 
- Com o GDP sobre a questão relacionada com o apoio do Município de Peniche a este Grupo 
Desportivo, para a atual época desportiva 2012/2013. 
- Na inauguração do CAR Surf – Centro de Alto Rendimento. O senhor Vice-Presidente Jorge 
Amador, informou que este será o primeiro equipamento do género a entrar em funcionamento 
no país, destinado a acolher estágios e treinos de surfistas e atletas de outras modalidades de 
deslize nas ondas.  
O Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche está vocacionado para o treino e 
aperfeiçoamento técnico de seleções, equipas e atletas de elite e de alta competição, à 
semelhança do que já acontece desde há alguns anos a esta parte, em relação a outras 
modalidades. 
O Centro de Alto Rendimento, idealizado pela Câmara Municipal de Peniche, e com o projeto 
desenvolvido por um surfista e arquiteto local, Arq. Adérito Carvalho, desde o inicio de projeto 
até à fase de conclusão da obra, tem como principio, a utilização de soluções construtivas 
ecológicas e sustentáveis, com eleição da madeira como o elemento principal. Esta filosofia é 
ainda aplicada a pequenos detalhes como a utilização de lâmpadas de baixo consumo, ou ainda 
no aproveitamento das águas provenientes da chuva, prevendo-se a sua utilização para a rede 
de rega.  
Este equipamento, que representou um importante investimento na Freguesia de Ferrel, de 
1.385.462,02 euros por parte do Município de Peniche, aos quais acresce o valor do terreno 
de propriedade municipal, foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 
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através do Programa Operacional Temático Valorização do Território num montante de 
1.059.374,07 euros. 
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, na qualidade de responsável pelo Departamento de 
Obras Municipais, do Departamento de Energia e Ambiente e do Pelouro do Desporto, 
agradeceu a todos os funcionários envolvidos no desenvolvimento deste projeto.  
- Com técnicos municipais, sobre os acessos à obra do Fosso das Muralhas. 
- Com a direção da ADAP – Associação de Desporto Amador, na qual foram apresentados os 
novos Corpos Sociais para 2012/2013 e prestou informação sobre a obra em curso nos 
balneários municipais na Fonte Boa. 
- Na sessão solene do 35º aniversário da CerciPeniche. O Senhor Vice-Presidente, Jorge 
Amador, felicitou a CERCIP pelas três décadas e meia de trabalho em prol de cidadãos da 
nossa comunidade que, por razões associadas a uma deficiência ou simplesmente por 
dificuldades de inserção social, vivem situações de desvantagem e discriminação relativamente 
ao pleno exercício dos seus direitos. 
- Na reunião do Conselho de Administração dos SMAS. 
 - Na entrega de prémios da 3ª edição da “Corrida inter-juntas”, organizado pelas três juntas 
da Cidade de Peniche, com um percurso de aproximadamente 10 quilómetros. A prova contou 
com dezenas de atletas, desde os mais jovens aos mais idosos 
- Com a direção do Centro Paroquial de Bem-Estar de Atouguia da Baleia, sobre o serviço de 
refeições escolares a implementar na Freguesia de Atouguia da Baleia. Estão inscritas 54 
crianças da EB de Atouguia da Baleia para o fornecimento deste importante serviço à 
comunidade estudantil da localidade, existindo já um acordo com a instituição, para assegurar 
este serviço, a partir de 2 de novembro, sendo necessário a elaboração e assinatura de 
Protocolo para o efeito.» [sic] -------------------------------------------------------------------------------  
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Fez uma referência ao Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012 e à sua importância 
para a economia local. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se 
indica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 8 de outubro, participou numa reunião da Plataforma Oestina da Saúde. Informou dos 
assuntos tratados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 8 de outubro, participou numa reunião com técnicos do Município de Óbidos, no âmbito 
do ACES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 9 de outubro, reuniu-se com o Conselho Local de Ação Social de Óbidos, sobre o plano 
integral de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 10 de outubro, reuniu-se com o grupo de trabalho de emprego e empreendedorismo, 
sobre as necessidades de formação. -------------------------------------------------------------------------  
- No dia 11 de outubro, reuniu-se com o núcleo executivo. ----------------------------------------------  
- No dia 11 de outubro, participou num workshop sobre saúde mental. --------------------------------  
- No dia 12 de outubro, participou nas comemorações do aniversário da Cercipeniche, a quem 
felicitou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 16 de outubro, reuniu-se com estudantes da ESTM, que lhe manifestaram a intenção de 
realizar uma iniciativa de angariação de fundos que entregarão a uma instituição do concelho. ---  
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou sobre o ponto de situação do processo de candidatura ao PAEL. --------------------------  
- Deu conhecimento de algumas influências que o Orçamento de Estado para 2013 terá para o 
Município, se for aprovado tal como está na proposta. ---------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Congratulou-se pela forma como está a decorrer o Campeonato do Mundo Rip Curl Pro 
Portugal 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Sugeriu que, de futuro, se coloquem estrados entre a ponte de acesso à praia do Molhe Leste e a 
zona do campeonato, para facilitar o acesso. O senhor Presidente da Câmara disse que foram 
colocados muitos estrados nas praias, mas que não existem estrados em quantidade suficiente 
para todos os circuitos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Manifestou o seu desagrado pela forma como têm sido preparadas as agendas das reuniões de 
câmara, nomeadamente a de hoje, em que dois terços dos assuntos agora apresentados não 
constavam da ordem do dia inicial nem foram disponibilizados aos membros da Câmara dentro 
do prazo legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Disse que não aprovará mais nenhuma ata em que conste a transcrição de documentos 
apresentados pelo senhor Vice-Presidente sem que esses documentos tenham sido presentes ou 
lidos na reunião de Câmara, para possibilitar o exercício do contraditório. O senhor Vice-
Presidente disse que o documento que entrega, geralmente, apenas contém o que foi por si 
referido na reunião, e que, quando isso não acontece, normalmente para não alongar mais as 
reuniões, tem o cuidado de informar que o documento que entregará fará referências a outros 
assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Lamentou o estado em que ficou a Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, depois da 
sessão de praxe realizada aos novos alunos da ESTM, e que tenha sido utilizado material com o 
logotipo Município de Peniche e doado por este. Disse que sentiu vergonha por ver a sua cidade 
naquele estado e que é inqualificável que futuros licenciados tenham deixado o espaço público 
imundo, que deveriam de ter limpado tudo após a iniciativa. Uma vez que foram os Bombeiros 
Voluntários que foram limpar a praça, sugeriu que do proveito que resultar da iniciativa referida 
pela senhora Vereadora Clara Abrantes uma parte seja entregue a esta instituição. ------------------  
- Perguntou qual o ponto de situação de abertura de um procedimento para arrendamento da 
Cafetaria do Parque, uma vez que considera que o estabelecimento deve reabrir o mais 
rapidamente possível. O senhor Presidente da Câmara informou que são muitas as frentes de 
trabalho e pediu a compreensão dos senhores vereadores. -----------------------------------------------  
- Perguntou, mais uma vez, qual o ponto de situação de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, 
em Peniche, propriedade do Município, nomeadamente se já foi iniciado o processo para 
desocupação da mesma, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a 
ocupação nem a utiliza como residência. O senhor Presidente da Câmara disse que, tal como o 
assunto do ponto anterior, também este assunto será visto assim que houver oportunidade. --------  
- Perguntou qual o desenvolvimento da reunião prevista para resolver a situação do talude sito na 
Rua António da Conceição Bento, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que 
está marcada uma reunião para o dia 29 de outubro. ------------------------------------------------------  
- Relatou o péssimo estado de conservação do piso da Rua Irmã Maria da Glória de São Vicente 
de Paulo, em Peniche, nomeadamente no sítio de uma vala que foi aberta pelo Município, a 
pedido da ESTM, há cerca de 6 ou 7 anos. O senhor Vice-Presidente disse que o alcatrão não é 
muito e que tem estado a ser aplicado na Rua João de Deus e na Rua das Âncoras, na sequência 
da posse administrativa de um loteamento com as obras de urbanização inacabadas, e existe a 
necessidade de terminar o piso da rotunda junto ao hospital. --------------------------------------------  
- Disse que esteve a analisar o mapa com as horas extraordinárias dos trabalhadores do 
Município e que constatou que alguns trabalhadores recebem valor igual em horas 
extraordinárias em todos os meses do ano, o que considera uma coincidência anormal, e, caso se 
trate de uma forma de compensação, sugeriu que se encontrem soluções alternativas. O senhor 
Presidente da Câmara disse que registou o reparo. --------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Manifestou satisfação pela forma como tem decorrido o Campeonato do Mundo Rip Curl Pro 
Portugal 2012 e a forma organizada como as pessoas têm afluído aos diversos locais. Disse que 
este ano houve muito lixo trazido para as praias pelas correntes marítimas, após o fim da época 
balnear, e sugeriu que, de futuro, se mantenham os caixotes para lixo e a limpeza das praias no 
período entre o fim da época balnear e o fim do campeonato. O senhor Presidente da Câmara 
disse que as sucessivas reduções de recursos humanos e financeiros impostas ao Município não 
permitem que seja efetuada a limpeza que o executivo deseja, mas que tem sido garantida a 
limpeza mínima, sendo que muito do lixo que se encontra nas praias é trazido pelas marés. -------  
- Disse que a manutenção do CAR Surf terá um custo substancialmente elevado. Solicitou 
informações sobre o modelo de funcionamento daquele equipamento. O senhor Presidente da 
Câmara disse que tem estado a reunir-se com a Federação Portuguesa de Surf e com o Diretor 
Técnico nacional, que está a ser feita a programação nacional e que ainda este ano haverá 
estágios. Disse que a Fundação do Desporto é que irá ser interlocutora para o alto rendimento. 
Informou que o modelo de gestão ainda vai ser presente ao Conselho Nacional do Desporto. -----  
- Manifestou satisfação pela enorme quantidade de membros do Governo que visitaram Peniche 
nos últimos dias e o seu apreço por terem dado tanto enfase ao concelho de Peniche, o que 
permite ao executivo expressar de uma forma direta as necessidades do concelho. O senhor 
Presidente da Câmara disse que, de facto, no espaço de uma semana, cinco membros do Governo 
visitaram Peniche, quatro dos quais a convite do Município de Peniche. Acrescentou que é um 
reconhecimento pelas questões concretas que dizem respeito ao Município e uma oportunidade 
de dar a conhecer as necessidades do concelho. -----------------------------------------------------------  
- Perguntou qual o ponto de situação do processo para instalação da unidade autónoma de re-
gaseificação de gás natural liquefeito no concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara 
informou que a Lusitaniagás está a trabalhar no processo e que na próxima reunião trará o ponto 
de situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Referiu-se à degradação da estrutura do futuro edifício da Biblioteca Municipal e à utilização 
que lhe está a ser dada neste momento. Acrescentou que também os tapumes que cercam o 
espaço estão em mau estado de conservação. Perguntou se será incluída verba no Orçamento 
Municipal para 2013 para a conclusão desta obra. O senhor Presidente da Câmara informou que 
o assunto será analisado numa próxima reunião da Câmara. --------------------------------------------  
- Perguntou qual o modelo de gestão previsto para os lugares de estacionamento existentes na 
cave do Edifício Jardins do Mar que são para uso público. O senhor Vice-Presidente disse que a 
gestão daqueles lugares de estacionamento está contemplada no futuro regulamento, que está 
para aprovação pela Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------  
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de instalação de uma pousada da Fortaleza de 
Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que convidou a senhora Vice-Presidente do 
Turismo de Portugal, que tem a seu cargo as questões patrimoniais, para visitar Peniche, 
nomeadamente a Fortaleza. -----------------------------------------------------------------------------------  
- Lembrou que o senhor Vice-Presidente disse que as obras de requalificação do recinto da feira 
da Bufarda estariam concluídas até final do ano de 2011. O senhor Vice-Presidente informou que 
têm de ser criadas condições financeiras e que está prevista uma reunião com a direção do 
Centro Social da Bufarda. ------------------------------------------------------------------------------------  
- Perguntou, mais uma vez, para quando estava previsto a pavimentação definitiva nas zonas 
envolventes ao supermercado Continente, nomeadamente no entroncamento da Rua General 
Humberto Delgado com a Estrada Marginal Norte. O senhor Diretor do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística disse que irá notificar a empresa com quem foi celebrado o 
contrato de urbanização para proceder à pavimentação em falta. ---------------------------------------  
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- Disse que em alguns caminhos rurais se mantêm canaviais, nomeadamente nas freguesias de 
Atouguia da Baleia e Serra d'El-Rei, e que existem entulhos depositados de forma anárquica que 
impedem a livre fluição das águas pluviais. O senhor Presidente da Câmara disse que têm sido 
realizadas intervenções fantásticas nos caminhos rurais do concelho. O senhor Vice-Presidente 
disse que os serviços de limpeza do Município têm menos 14 trabalhadores, o que se reflete no 
serviço prestado. Informou onde tem estado a trabalhar o corta canas. Acrescentou que, nos 
últimos dias, os trabalhadores do Municípios têm estado mobilizados para os preparativos do 
Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. ----------------------------------------------------  
- Perguntou qual o motivo do mau cheiro que se sente na ponde rodoviária de acesso ao Largo do 
Município, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o IPTM o 
informou que a conduta que passa na ponte teve, desde o seu início, uma válvula de purga de ar 
no seu ponto mais elevado, mas que há uns anos foi retirada. Que está prevista um intervenção 
de fundo na conduta, que por diversos motivos ainda não foi possível concretizar, e que, 
entretanto, houve a necessidade de se instalar de novo uma válvula, que não deve libertar odores.  
- Perguntou que intervenções faltam fazer na rede de esgotos de Casais Brancos, uma vez que 
ainda são visíveis esgotos a correr a céu-aberto. O senhor Vereador Jorge Abrantes informou que 
a estação elevatória de Casais Brancos, da responsabilidade da Águas do Oeste, se encontra a 
funcionar, desde maio de 2012, faltando ligar alguns esgotos situados junto à sede da 
coletividade local, sendo que esta ligação é da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de 
Águas e Saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Regozijou-se pela forma como está a decorrer Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 
2012, e por uma prova de tão grande importância se estar a realizar no concelho de Peniche. 
Cumprimentou todos os patrocinadores, em particular a Rip Curl, e toda a equipa do Município 
de Peniche que trabalhou na logística. Disse que constatou, numa viagem que fez num dia da 
prova pela zona dos restaurantes da cidade, uma grande afluência de pessoas, naturalmente 
ligadas ao evento, situação que evidencia o retorno que uma prova da dimensão do Campeonato 
do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012, traz para os estabelecimentos ligados à restauração da 
cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Leu parte da sua intervenção na reunião do dia 20 de outubro de 2011, que a seguir se transcreve: 
«Disse que a ideia de existência de um observatório é boa, sugerindo que, nas futuras edições, 
se traga o campeonato para dentro da cidade por forma a que, também os nossos munícipes e o 
tecido económico, se identifiquem e envolvam neste evento. Lembrou que na cidade não existia 
qualquer elemento identificador do Rip Curl Pro Portugal 2011. Sugeriu, como exemplo, a 
possibilidade de utilizar o comboio turístico do município para circular entre a cidade e as 
praias com cartazes alusivos ao evento. Referiu, ainda como sugestão para provas futuras, a 
colocação de pendões alusivos ao evento nos portões da entrada da cidade e no edifício do 
Município, como tem acontecido com outros eventos, assim como procurar junto dos parceiros 
que desenvolvem a cobertura televisiva a possibilidade de colocação de um ecrã gigante na 
Praça Jacob Rodrigues Pereira, semelhante ao que estava instalado na praia de Supertubos. 
Referiu também que, ao nível local, podem ser exploradas parcerias, como por exemplo, com a 
ACISCP, por forma a que o comércio local desenvolva uma dinâmica comercial de 
aproveitamento das potencialidades do evento e também com a estrutura associativa que 
desenvolve a actividade marítimo-turística, com vista a associar o evento ao arquipélago das 
Berlengas e ao potencial que a nossa costa oferece. O senhor Vice-Presidente disse que a 
promoção do evento não se faz apenas com pendões e manifestou o seu orgulho ao ver, em 
Lisboa, a promoção que foi feita ao evento, nomeadamente através dos abrigos rodoviários. 
Sublinhou a grande qualidade dos spots televisivos.» ----------------------------------------------------  
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Após a leitura, disse que, não obstante o retorno económico para a cidade ter sido, este ano, mais 
evidente, mantém a ideia clara da necessidade de identificar as pessoas de Peniche com esta 
prova de dimensão mundial e daí, em sua opinião, a necessidade de trazer à cidade e aos 
munícipes da cidade e do concelho a importância deste evento. Realçou e felicitou a realização 
de uma iniciativa privada, que contou com o apoio da Câmara, denominada Surf Glocal 
Experience, evento que pretendeu trazer para a cidade e para a nossa Fortaleza a envolvente do 
Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012. Fez notar que, no ano de 2011, em que na 
cidade não ocorreu nenhum evento, neste ano, para além do Surf Glocal Experience, teve 
também lugar o denominado Festival Moche, evento destinado ao mesmo público alvo, 
acabando os dois eventos por concorrerem entre si. Concluiu dizendo que sentiu um grande 
orgulho, enquanto vereador e cidadão de Peniche, em que esteja a realizar-se no nosso concelho 
este evento, pela sua importância e por abrir caminho para a exploração de outros eventos 
ligados ao mar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Evidenciou também as atividades que se desenvolveram na órbita do Campeonato do Mundo Rip 
Curl Pro Portugal 2012, nomeadamente as ações de limpeza da costa. -------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara disse que o Município de Peniche não contribuiu com dinheiro 
para o Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012, apenas presta apoio logístico 
utilizando os meios que tem. Como não aplica dinheiro não pode alterar a estratégia de 
comunicação de quem investe monetariamente na prova, nomeadamente a Rip Curl. Informou 
que tem insistido que a prova deve ser divulgada ao nível local, mas que a Rip Curl entende que 
ao ser divulgada a nível nacional já o está a ser a nível local, uma vez que a televisão, a rádio e a 
internet já chegam, praticamente, a todas as pessoas. -----------------------------------------------------  
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que não havia a necessidade de envolver os 
patrocinadores, que se podem fazer pequenas iniciativas, como um concurso de montras com o 
tema surf, com o apoio da ACISCP, que envolveria os habitantes de Peniche no espírito da 
prova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara disse que o grande problema é o Município de Peniche não ter 
dinheiro e que, até do ponto de vista político, era útil divulgar mais a prova para a cidade. O que 
o Município de Peniche pode fazer é dar todo o apoio possível para que o campeonato corra bem 
e a Câmara não seja acusada de não prestar a atenção devida às necessidades da prova. ------------  
Quanto ao trazer atividades para a cidade, disse que faz todos os possíveis para que isso 
aconteça, mas atendendo à grande concentração de meios logísticos e de pessoas junto à praia é 
difícil fazer a deslocação para a cidade e que as pessoas da cidade também se devem deslocar até 
à praia, como aliás aconteceu. Frisou a importância dos munícipes de Peniche valorizarem a 
prova, nomeadamente os comerciantes, que devem ir ao encontro das oportunidades de negócio, 
o que muitos já fizeram este ano, e não ficarem à espera que seja a organização da prova a levar-
lhes os potenciais clientes. ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Vice-Presidente disse que este ano a promoção do campeonato do mundo foi muito 
assertiva e que, tal como ele tinha previsto, esteve muito mais gente em Peniche para ver as 
provas. Referiu-se à boa qualidade dos spots televisivos e de rádio, com grande divulgação 
nacional, às campanhas nos centros comerciais e aos cartazes no mobiliário urbano espalhado 
por todo o país. Disse que a ACISCP poderia ter feito, como no ano anterior, um documento para 
distribuir pelos visitantes a divulgar o comércio local. ---------------------------------------------------  
- Felicitou a Cercipeniche pelo seu aniversário, realçando que, nos dias de hoje, a gestão para 
uma instituição como a Cercipeniche não é fácil, frisando que, para além da importância que 
representa o serviço social que proporciona às famílias do nosso concelho, trata-se também de 
uma das principais entidades privadas de Peniche com maior número de trabalhadores. Reforçou 
a ideia de que a Câmara deve estar disponível para apoiar a Cercipeniche nas suas necessidades. 
Saudou os seus órgãos diretivos, os seus trabalhadores e os utentes da instituição. ------------------  
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- Referiu-se ao investimento efetuado pelo Município de Peniche na construção do CAR Surf e 
disse esperar que a sua utilização e funcionamento venha a corresponder às expectativas criadas.  
- Disse que acompanha a perspetiva do senhor Vice-Presidente e dos colegas vereadores pela 
forma como os alunos da ESTM festejaram as praxes aos alunos caloiros, lamentando o estado 
deplorável como deixaram a Praça Jacob Rodrigues Pereira. Deixou a sugestão que, no próximo 
ano, as autorizações do Município para a realização dos festejos não permitam que venham a 
ocorrer situações semelhantes, que não dignificam nem o nosso concelho nem os nossos 
habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Perguntou quando serão reencaminhadas as lamas que foram retiradas do fosso da muralha. O 
senhor Vice-Presidente informou que as lamas com resíduos perigosos, que eram em pequena 
quantidade, foram reencaminhadas para um aterro próprio assim que foram retiradas do fosso, as 
lamas restantes serão usadas na regularização das margens do fosso. ----------------------------------  
- Disse que a parte do edifício, sito na Praça Prof. António Alves Seara, em Peniche, que ficou 
destinada a estacionamento público, na sequência da aprovação da alteração ao uso previsto para 
aquele lote, tem sempre o portão fechado e está a servir para o armazenamento de mercadorias, o 
que impossibilita o uso como estacionamento público, não dando cumprimento à condição de 
aprovação à alteração ao loteamento. -----------------------------------------------------------------------  
 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: -------------------------------------------------  
 
0632 - Declaração de permuta de terrenos, em nome de Maria Rosa Chagas Filipe, no âmbito do 
processo de obras n.º 55/10. ----------------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a permuta de terrenos, sitos no arruamento perpendicular 
à Rua da Fonte, em Atouguia da Baleia, cedendo o Município de Peniche a área de 15,00 m² e 
recebendo a área de 15,00 m², para ser integrada no domínio público, nomeadamente para 
retificação de alinhamentos, a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Peniche sob o n.º 6497, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz 
predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 2170. ---------------------------------------------------  
 
0633 - Processo n.º 101/12, em nome de Joaquim José de Oliveira Malhão Viralhadas, para 
demolição de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, n.os 51 e 53, em Peniche, e 
construção de um edifício de habitação. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a 
intenção de indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por ter merecido parecer desfavorável da 
Direção-Geral do Património Cultural, que é vinculativo. (M-Doc.1) ----------------------------------  
 
0634 - Ofício n.º 86, da Freguesia de Ajuda, solicitando a cedência de uma parcela de terreno, 
sita em Fonte da Nora, para instalação de um estaleiro. --------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a cedência de uma parcela de terreno à Freguesia 
de Ajuda, devendo os serviços prepararem uma minuta de contrato de comodato para aprovação 
pela Câmara Municipal. (NIPG14804/12) ------------------------------------------------------------------  
 
0635 - Carta, datada de 3 de julho de 2012, de Sombra do Saber, L.da, solicitando a transmissão 
da titularidade do arrendamento de parte de prédio rústico, sito em Casal da Ponte. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar o Gabinete Jurídico de estudar o processo para que, o 
mais brevemente possível, seja reposta a legalidade da titularidade de propriedade dos terrenos 
municipais e a desocupação das áreas que estão indevidamente ocupadas por particulares. 
(NIPG9794/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e 
votação dos pontos que se seguem. O Vice-Presidente passou a presidir à reunião. ------------------  
 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: -------------------------------------------------  
 
0636 - Carta n.º 60/12, datada de 10 de setembro de 2012, da Associação Juvenil de Peniche, 
agradecendo o apoio concedido pelo Município de Peniche para a realização da 16.ª edição da 
Feira do Livro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG15485/12) -------------------------------  
 
0637 - Informação n.º 49/2012, datada de 12 de outubro de 2012, do Departamento de Educação, 
Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, propondo a alteração do ponto 12 
(mensalidades) das Normas de Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a alteração do ponto 12 (mensalidades) das Normas de 
Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança, aprovadas pela Câmara Municipal, em 21 de 
agosto de 2012. (NIPG15602/12 M-Doc.2) ----------------------------------------------------------------  
 
0638 - Informação, datada de 15 de outubro de 2012, do Serviço de Património, propondo a 
alteração da deliberação tomada em reunião de 24 de janeiro de 2012, para venda de uma parcela 
de terreno à Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, por cinco euros. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a deliberação tomada em 24 de janeiro de 2012, no 
sentido de passar a constar que a transmissão da parcela de terreno será feita por doação e nas 
seguintes condições: a) O terreno doado destina-se a equipamento social e não poderá ser-lhe 
dado outro destino sem autorização expressa da Câmara Municipal de Peniche; b) O Município 
de Peniche poderá exercer o direito de reversão para a sua posse e plena propriedade, com todas 
as construções e benfeitorias nele implantadas, no caso de não ser cumprida a condição anterior. 
(NIPG19550/11) -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0639 - Informação, datada de 15 de outubro de 2012, do Serviço de Ação Social, Solidariedade e 
Habitação, dando conhecimento das Jornadas Sénior/Peniche 2012, que decorrerão de 22 de 
outubro a 3 de novembro de 2012, no concelho de Peniche. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
0640 - Considerando que o processo para alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo ainda não está concluído nem se prevê para breve a sua conclusão, o senhor Vice-
Presidente propôs, verbalmente, que a atribuição de bolsas para o ano letivo 2012/2013 seja feita 
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com base na versão em vigor do referido regulamento. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta do senhor Vice-Presidente. -------------  
 
TRÂNSITO: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: -------------------------------------------------  
 
0641 - Requerimento, datado de 17 de setembro de 2012, de Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 
solicitando a colocação de sinalização de proibição de estacionamento frente à porta com o n.º 
77, da Rua Gomes Freire de Andrade, em Peniche. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado que os serviços do Departamento de Obras Municipais e do 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística encontrem uma solução global para o 
estacionamento na Rua Gomes Freire de Andrade. (74/2012 DOM) -----------------------------------  
 
0642 - Estudo de fases, datado de 21 de junho de 2012, e proposta de alterações e fornecimento 
de material, datada de 19 de junho de 2012, ambas da Soltráfego - Soluções de Trânsito, 
Estacionamento e Comunicações, S.A. e relativas à semaforização do cruzamento das ruas Dr. 
João de Matos Bilhau, Sacadura Cabral, Gago Coutinho e Heróis do Ultramar, em Peniche. ------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta apresentada e a aquisição da semaforização 
complementar, no valor de 1820,00 euros, a que acrescerá o IVA. (M-Doc.3) -----------------------  
 
REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 
 
0643 - Foi presente uma proposta, datada de 16 de outubro de 2012, do Pelouro da Educação, 
propondo alterações aos artigos 5.º e 6.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. -----  
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com as alterações propostas a incluir na apreciação 
pública decidida em 21 de agosto de 2012. (NIPG15788/12) -------------------------------------------  
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
0644 - Foi presente um requerimento, em nome de Flávia Cristina Leonardo da Felismina, 
datado de 17 de junho de 2012, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de 
funcionamento para o estabelecimento de bebidas, denominado Café Pastelaria Verde Mar, sito 
na Rua Fonte da Nova, em Peniche. -------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00, 
conforme solicitado. (NIPG9233/12) -----------------------------------------------------------------------  
 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 
 
0645 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a 
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------  
1) Ratificar o despacho que autorizou a doação de trezentos sacos à Associação de Estudantes da 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, no valor estimado de 61,00 euros. --------------  
2) Doar aos responsáveis pelo espetáculo de revista Sardinhas… com açúcar o material de 
carpintaria e serralharia solicitado por carta, datada de 30 de abril de 2012, no valor estimado de 
20,00 euros. (NIPG6614/12) ---------------------------------------------------------------------------------  
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3) Autorizar que os serviços do Município procedam a uma desinfestação a uma habitação 
particular, sita em Bufarda, conforme proposta do Serviço de Ação Social, Solidariedade e 
Habitação, datada de 12 de outubro de 2012. --------------------------------------------------------------  
4) Conceder um subsídio, no valor de 50 400,00 euros, a pagar em 12 prestações mensais, de 
setembro de 2012 a agosto de 2013, ao Grupo Desportivo de Peniche, e ratificar o despacho que 
autorizou o pagamento de 3000,00 euros por conta da primeira prestação. ----------------------------  
 
Transportes escolares: 
 
0646 - Foram presentes dois requerimentos, em nome de Soraia Alexandra de Jesus Pinto e Sara 
Filipa Fernandes Baptista, residentes em Casal da Estalagem e Coimbrã, respetivamente, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar a Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche, e não poderem beneficiar do 
programa Passe 4-18. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir os dois pedidos. --------------------------------------------------  
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 
 
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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 dez minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções 
de Presidente, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 
eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e 
com ele assino. -------------------------------------------------------------------------------------------------  


