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ATA N.º 49/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016
Aos dezanove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, Vereadores,
reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.--------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Estudo urbanístico de requalificação para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira/Largo 5 de Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República (cidade
de Peniche);---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
Lic.ª 114/15, para o prédio sito na Av. da Praia, em Casais do Baleal - José Nuno Neves da Silva
Nunes;----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da
Lic.ª 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel - RADAR – Construção Civil, L.da e
Outro;----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
Lic.ª n.º 30/13 referente ao proc. N.º 151/11 - Estrada Marginal Sul – Furninha - José Manuel
Castro Patrão;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras
de urbanização nº 7/91 - Larguia Engenharia, L.da; -------------------------------------------------------------------------- 6) Reclamações sobre o lote 28 da Urbanização da Quinta das Palmeiras Condomínio Praceta do Sol 15; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Exposição da firma Coventopen, S.A, sobre acesso ao imóvel; ---------------------------------- 8) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Programa de Ações especificas;--------------------------- 9) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel; ------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras
de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei –
Francisco Sabino da Mata; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 11) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua, em
Peniche, com isenção de taxas – Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional;----------------- ---------------------- 12) Ocupação de espaço público para colocação de equipamento de apoio a
filmagens, na Rua Francisco Gerónimo Ribeiro, na Consolação, com isenção de taxas – Shine
Ibéria;---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao
Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social;-------------- ------------
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----------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 14) Horário de funcionamento do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro
da Cultura;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Contratação de empréstimos: ---------------------------------------------------------------------------------- 15) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia
Local (PAEL) – Departamento Administrativo e Financeiro; ------------------------------------------------------------ Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 16) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2016, e fundos disponíveis
referentes a agosto e setembro de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------- 17) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; --------------------- 18) Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a atividade do
Município, no primeiro semestre do ano de 2016 – Pelouro das Finanças;--------------------- ------------------------- 19) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2016;----------------- Fixação de preços e taxas: ------------------------------------------------------------------------------------- 20) Venda de material promocional do Museu de Renda de Bilros de Peniche –
Pelouro da Cultura;------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de
2017 – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do
ano 2017 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças;------------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 24) Agradecimento pelo apoio prestado, no âmbito da realização da 19.º Edição
da Feira do Livro – Associação Juvenil de Peniche; ----------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Comparticipação para transporte escolar – Fabiana Isabel Andrade Santos; -------------------- 26) Comparticipação para transporte escolar – Raquel Alexandra Santos Vítor;-------------------- 27) Comparticipação para transporte escolar – Telmo Duarte Santos Ferreira;---------------------- 28) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual,
para a realização do 1.º Festival de Sopas/1.ª Mostra de Aves – Pelouro do Associativismo;------------------------- 29) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual,
para a participação no Festival de Folclore em Serpins – Pelouro do Associativismo; --------------------------------- 30) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de circo –
Carlitos Unipessoal, L.da; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Atribuição de apoio para a realização do Campeonato Nacional de Bodysurf
- Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 32) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado
Praias Olímpicas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------ 33) Apoio à visita do Primeiro-ministro, à ilha da Berlenga – Pelouro das
Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34) Atribuição de apoio para a realização do evento denominado 35.º Aniversário
da Reserva Natural das Berlengas – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------- 35) Atribuição de apoio para a realização da Semana Tanto Mar 2016 - Pelouro
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das Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 36) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de
2017;--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Ana Nunes e Pedro Ferreira, Chefe do Gabinete
de Apoio à Presidência e Técnica Superior e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Etelvina Alves, Técnica
Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação
e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, David Gonçalves, Técnico Superior de
Arquitetura, da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do
ponto um da ordem do dia, Alexandra Tormenta, Técnica Superior de Urbanismo, durante a
apreciação e votação dos pontos um, oito e nove da ordem do dia e João Vilhena Raminhos,
durante o período de audição do público, aquando da intervenção do senhor João Ramos. ------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião
da Silva Cardoso comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n. os 1 e
2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido
Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado
de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade
da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do
artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ----------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 44/2016, da reunião camarária realizada no passado dia
29 de agosto, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------------PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
- João Ramos solicitou o ponto de situação relativamente ao problema das sargetas existentes na
Rua das Palmeiras, nos Casais Brancos. O senhor engenheiro João Raminhos, dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento disse que não tinha presente a situação, nem elementos
suficientes para dar uma resposta aos munícipes, todavia, iria solicitar a verificação imediata da
situação apresentada. Deu conta de algumas intervenções associadas a questões de saneamento na
localidade de Casais brancos. O senhor João Ramos expôs algumas situações relativas ao estado
dos arruamentos, ao trânsito e à limpeza da envolvente à escola. O senhor Vice-Presidente da
Câmara deu conta do plano de alcatroamentos a executar, no último trimestre de 2016 e da
prioridade que havia sido dada aos Casais Brancos, em termos de intervenções, com a
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pavimentação e arranjo do largo da igreja. Disse que iriam ser verificadas todas estas situações e
corrigidas. O senhor Vereador Jorge Gonçalves agradeceu a presença dos munícipes e disse que
iria, in loco, verificar as situações apresentadas, as quais considera serem preocupantes para todos.
O senhor Vereador Filipe Sales agradeceu a presença dos munícipes. --------------------------------- Francisco Salvador em representação da sua irmã e das sobrinhas, filhas de uma outra irmã já
falecida, titulares do processo n.º 64/16, tentou sensibilizar a Câmara Municipal para, aquando da
revisão do processo, após a audiência prévia dos interessados, terem em conta o histórico do
processo e todos os pressupostos apresentados. O senhor Presidente da Câmara disse que o
processo seria apreciado em conjunto com o senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, numa reunião de trabalho, tendo em conta os elementos que
foram explicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- João Maciel reclamou relativamente à questão que já havia colocado numa outra reunião de
câmara, sobre um terreno de sua propriedade, do qual cedeu uma parte para benfeitorias que, até
à data, nunca se verificaram. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta que os trabalhos já
tinham sido iniciados e dos trabalhos que estavam a ser executados no local, esclarecendo que
estão a ser efetuados de forma faseada. O senhor Vereador Ângelo Marques disse ser realmente
desconfortável o munícipe ter de apresentar várias vezes o mesmo assunto e que este tipo de
trabalhos têm necessidade de um cronograma para a sua concretização. Disse que ao ter sido
assumido um compromisso, em termos de datas, não é sensato que, agora, se venha falar em
faseamento e planeamento. Sugeriu, como forma de solucionar o assunto, que este fosse agendado,
como um ponto na ordem de trabalhos, para ser apreciado em reunião de câmara. O senhor
Presidente da Câmara disse que na próxima reunião de câmara seria presente uma informação
com o faseamento da intervenção. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que nunca foi
estabelecido um prazo para conclusão da obra, foram estabelecidas datas para o seu início. O
senhor Vereador Filipe Sales disse que enquanto políticos responsáveis tinham que zelar pela
credibilização da política, ou seja, palavra dada, palavra honrada. Manifestou o seu incómodo,
quando vê um munícipe que apresenta uma situação de interesse para a comunidade, de uma forma
sistemática, sem que haja resolução e assunção de compromissos. Reiterou a ideia de que, nestes
assuntos, tem de se falar a verdade. O senhor Vice-Presidente da Câmara questionou o senhor
João Maciel relativamente à data em que o compromisso da cedência de uma parte do terreno para
benfeitorias foi assumido e justificou a situação com a escassez de recursos humanos, para além
da diversidade de frentes de trabalho em que a equipa do Departamento de Obras atua. O senhor
Vereador Filipe Sales reiterou a deia de que palavra dada é palavra honrada. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves disse julgar que não é boa política, de quem está no exercício das funções,
senhores Presidente, Vice-Presidente e Vereadores, estarem a remeter os problemas para o
passado. Disse que a equipa do Departamento de Obras sempre atuou em diferentes frentes, que
não só, as obras em si. Chamou à atenção para o facto da Câmara Municipal não assumir
compromissos se não tiver condições para o fazer. Disse estar de acordo que tenha sido solicitado
pelo senhor Presidente da Câmara uma informação global sobre esta intervenção, incluindo os
faseamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
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indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 7 de setembro, participou numa reunião do Portugal Náutico, no quadro da parceria em
que o Município de Peniche se encontra envolvido. ------------------------------------------------------- No dia 7 de setembro, esteve presente na reunião do Conselho Municipal da Juventude. --------- No dia 7 de setembro, participou na Gala Tanto Mar, no âmbito da Semana Tanto Mar. ---------- No dia 13 de setembro, participou, como membro da Direção da Sociedade Portuguesa das
Entidades Gestoras da Água, numa reflexão realizada em Peniche.------------------------------------- No dia 14 de setembro, deslocou-se, tal como previsto, à localidade de Bufarda, a propósito da
questão da fonte e dos lavadouros, onde constatou o trabalho de limpeza da fonte e dos acessos,
efetuado pela Junta de Atouguia da Baleia, e que estava a ser avaliado pelos serviços a forma de
intervenção ao nível da regueira e pluviais. ----------------------------------------------------------------- No dia 14 de setembro, participou no Conselho Municipal de Educação, reconhecendo o grande
esforço efetuado para a criação das condições necessárias para que o ano escolar fosse retomado
da melhor forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 16 de setembro, reuniu-se, em Alenquer, com alguns Presidentes de Câmara de outros
Municípios, o senhor Presidente do Turismo do Centro e a senhora Presidente da CCDR, a
propósito da questão do apoio ao Campeonato do Mundo de Surf, devido ao envolvimento do
Turismo do Centro e da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ----------------------------------------- No dia 16 de setembro, participou numa reunião com a APA, sobre a elaboração do POC.------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 29 de agosto a 19 de
setembro do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na representação da Câmara Municipal de Peniche na XXIX Mostra Internacional de Rendas
de Bilros de Novedrate, em Itália. Este evento, decorrido de 4 a 11 de setembro, contribuiu para
a afirmação internacional da Renda de Bilros de Peniche expressando-se na atribuição da
Medalha da Mostra Del Pizzi a Peniche e no convite dirigido ao Sr. Vice-Presidente, Jorge
Amador, para intervir na sessão solene da cerimónia de abertura deste grande certame
internacional dedicado à Renda de Bilros. Parabéns a Serafino Grassi, Davide Marelli, Guido
Paolo Marzorati, Ernestina Marelli, Pasqual, Mirko, Silvia, Lúcia e Lis Barni. Um cumprimento
especial a Cristina Cappellini, enquanto representante da Região de Lombardia.
-Na reunião sobre os transportes escolares a ser realizados entre as localidades de S. Bernardino
e Geraldes;
- Na reunião de acolhimento aos colaboradores em regime de Contrato de Emprego e Inserção
que irão estar afetos aos vários estabelecimentos de ensino do Concelho de Peniche;
- Na Festa de encerramento das Atividades de Verão do ATL "Arco Íris";
- Na Festa anual em Honra de Nª Senhora do Bom Sucesso, em Casais de Mestre Mendo;
- Na Reunião extraordinária de Câmara Municipal, de 9 de setembro;
- No acompanhamento às diversas obras municipais em curso, com destaque para as seguintes:
- Pintura da Estrada do Alto do Veríssimo – Bufarda – Ribafria;
- Construção do Polidesportivo e zona envolvente da Prageira;
- Intervenções nos parques infantis das Escolas Nº 3 e Nº 5 e na Escola e J.I. do Filtro;
- Arranque da reabilitação de 18 fogos no Bairro do Calvário. Uma obra com um custo superior
a 600 mil euros;
- Na melhoria e substituição dos equipamentos existentes no Parque infantil do Jardim Público.
Um investimento que rondou os 10 mil euros;
- Trabalhos municipais na marginal norte (zona da Ponta do Trovão) e na Avenida 25 de Abril
(perto da Escola Secundária);
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- Reabilitação do Polidesportivo do Bairro Santa Maria. Um investimento municipal superior a
4.500 euros.
Dar conta que o Centro Escolar de Atouguia da Baleia está em fase cruzeiro de adjudicação, um
investimento na ordem dos 2,8 milhões de euros e que o apoio municipal a algumas IPSS ‘s
(Peniche, Consolação e Serra D'El-Rei) estão em curso, rondando os 1,2 milhões de euros.
- Na reunião com Iko Teixeira e Duarte sobre a etapa do Mundial de Surf, em Peniche. Dia 29 de
Setembro, começará a implantação das estruturas dedicadas a este enorme evento desportivo.
- Nas comemorações do 10.º aniversário do Centro de Convívio do Município de Peniche;
- Na inauguração do Centro de Estudos e Explicações Saber d'El-Rei, em Peniche;
- Nas reuniões de lançamento do ano letivo dos vários Jardins de Infância que integram os
Agrupamentos de Escolas de Atouguia da Baleia e D. Luís de Ataíde, em Peniche. O lançamento
do ano letivo decorreu com grande normalidade. As várias intervenções municipais realizadas e
em curso (Reabilitação do Parque Escolar, AEC, Programa de Apoio à Família, Transportes,
Refeições Escolares, Regime Europeu de Fruta Escolar) a melhoria das condições dos vários
equipamentos escolares e da rede de apoio escolar visam contribuir para o bem-estar e sucesso
escolar das crianças e dos profissionais de ensino. Votos de um bom ano letivo para todos.
- Na reunião referente à obra de intervenção no Bairro do Calvário;
- No encontro com os Professores das Atividades de Enriquecimento Curricular a propósito do
início do ano letivo 2016/2017;
- No acompanhamento da visita ao Museu da Renda de Bilros de Grupo Italiano de empresários
da Região da Lombardia. Realçar a procura internacional por este equipamento cultural e que
até ao final do mês de setembro, passarão pelo Museu da Renda mais de 2 milhares de visitantes
que pretendem conhecer e ver ao vivo a feitura desta arte. Este número é revelador da importância
deste símbolo maior do artesanato de Peniche enquanto elemento diferenciador do nosso
território.
- Na reunião do Conselho Municipal de Educação;
- Na sessão de esclarecimento sobre os fundos comunitários no quadro Portugal 2020, promovida
em Serra D’El Rei, pela DLBC-Alto Oeste - Leader Oeste;
- Na entrevista ao programa da RTP What’s up olhar a moda sobre o Museu da Renda de Bilros
de Peniche e os desfiles de Moda integrados na Mostra Internacional de Peniche. O formato
televisivo deste programa é desenvolvido pela APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais
de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos) e acompanha, passo a passo, os
grandes eventos da Moda em Portugal, contando as histórias mais relevantes e dando voz aos
protagonistas da indústria mais internacionalizada da economia portuguesa.
- No passeio Sénior promovido pela Freguesia de Serra D’El Rei a Ílhavo e Aveiro;
- No 6º Encontro de Clássicas e Ferrugentas dinamizado pela Associação Desportiva e Recreativa
de Casal Moinho;
- No Festival Nacional de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico das "Lavadeiras de
Bolhos". Do fado, às Rendas de Bilros de Peniche este festival conseguiu realçar os melhores itens
da cultura popular Penichense e Portuguesa.» -----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associou-se às felicitações dirigidas a diversas entidades, pelo desenvolvimento das várias
atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 7 de setembro, esteve presente na reunião do Conselho Municipal da Juventude. --------- Esteve presente na reunião do grupo de trabalho de Emprego, Formação e Empreendedorismo.
- Destacou a reunião, em que esteve presente, sobre a Bolsa de Voluntariados. ----------------------
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- Esteve presente na reunião, a propósito dos Prémios de Mérito de Empreendedorismo, onde
estiveram envolvidos alguns elementos do Conselho Municipal da Juventude, para preparação de
um regulamento, para posterior apreciação, em sede de Câmara Municipal. -------------------------- Referiu a festa de encerramento do ATL, destacando a forma dedicada, no desenvolvimento das
atividades, as quais contribuíram para o bem-estar das crianças que frequentaram o ATL.
Agradeceu a todos os envolvidos neste trabalho, inclusive aos vários clubes e associações. -------- Participou na ação efetuada pela Associação Portuguesa de Alzheimer, no âmbito do Fórum dos
Cuidadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Participou, a convite da Associação Mão Amiga, numa reunião realizada no Centro Distrital da
Segurança Social, em Leiria, no âmbito do desenvolvimento da atividade desta Associação. -----Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Questionou relativamente a uma construção que se está a desenvolver na Rua Arquiteto Paulino
Montez, junto ao edifício sede da Freguesia de Peniche, dizendo não se recordar ter sido aprovado,
em sede de Câmara Municipal, qualquer intervenção para aquele local. O senhor Vice-Presidente
da Câmara disse que iria averiguar, junto da Freguesia de Peniche, o que se estava a passar. ----- Relativamente à Casa Mortuária, reiterou o pedido que havia efetuado, sobre as utilizações da
mesma, nos meses de maio, junho, julho e agosto. Manifestou pretensão de obter esta informação
com brevidade, bem como no agendamento de uma reunião com a Paróquia de Peniche para
abordar esta matéria. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que faria chegar, ainda durante
a semana decorrente, os dados solicitados. ----------------------------------------------------------------- Referiu aguardar informação, relativamente à questão abordada pelas senhoras Argentina
Bandeira e Graciete Bandeira, na reunião da Câmara Municipal de 16 de agosto de 2016, sobre a
razão pela qual os pedidos de legalização da ampliação das suas habitações, não foram aprovados,
quando houve um outro, nas mesmas condições, que foi. O senhor Presidente da Câmara disse
que iria solicitar informação sobre o assunto aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referiu, uma vez mais, a questão da constituição de uma Comissão de Acompanhamento Local
da Revisão do PDM. Questionou para quando, a discussão formal, relativamente a esta matéria. O
senhor Presidente da Câmara sugeriu aos serviços que se tentasse perceber qual o
enquadramento efetuado aquando da elaboração do PDM anterior, em que se criou uma comissão
de acompanhamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- Chamou à atenção, para que se considerasse na próxima sessão da Assembleia Municipal, a
realizar-se a 30 de setembro de 2016, a questão dos apoios para aquisição do Dumper, para a
Freguesia de Ferrel e para a recuperação do Parque Infantil de Ferrel. O senhor Presidente da
Câmara disse que o senhor Vice-Presidente da Câmara ficaria de trabalhar no assunto. ----------- Relembrou a situação existente na Estrada da Abelheira. O senhor Vice-Presidente da Câmara
disse que iria, no dia seguinte, fazer uma deslocação ao local, acompanhado do senhor engenheiro
Francisco Silva, Diretor do DOM, o encarregado das obras e o reclamante. -------------------------- Alertou para uma questão recorrente, que é a limpeza da cidade, apresentando fotografias de um
molok, existente na Rua António da Conceição Bento, em Peniche, completamente cheio de lixo.
O senhor Presidente da Câmara disse estranhar a situação, uma vez que os moloks não têm sido
o problema. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que se deslocou ao local e que lhe
pareceu ter havido um excesso de colocação de lixo naquele dia, para além da falta de civismo
existente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Sinalizou a questão da festa de encerramento do ATL e do início do ano escolar, pelo facto de se
terem desenvolvido da melhor forma.------------------------------------------------------------------------
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- Apresentou duas situações, que tinham a ver com dois e-mails que recebeu, relativamente à
questão da falta de sardinhas no convívio, realizado posteriormente, à Corrida das Fogueiras e à
questão da discordância da criação de uma praia para uso balnear canino, por parte da Arméria. O
senhor Presidente da Câmara, sobre a questão da Arméria, disse querer fazer uma reunião de
avaliação, com a Capitania e a Divisão de Energia e Ambiente, antes de reunir com a Associação.
O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o assunto relativo à Corrida da Fogueiras, teria
que ser analisado à luz do regulamento, que não é muito claro relativamente a esta matéria, para
posteriormente ser tomada uma decisão. -------------------------------------------------------------------- Disse aguardar informação relativa aos autos levantados às autocaravanas. O senhor Presidente
da Câmara deu conta de que seria junta informação sobre os autos levantados às autocaravanas,
aos restantes assuntos que seriam abordados na reunião de avaliação, a realizar na semana seguinte.
Senhora Vereadora Sofia Barradas:
- Reiterou a solicitação, já efetuada, relativamente ao ponto de situação do equipamento municipal
sito na Praia do Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços do
Departamento Administrativo e Financeiro o ponto de situação da questão do concurso. ----------- Questionou sobre os investimentos previstos nas Grandes Opções do Plano, para a reconstrução
da receção e portaria do Parque Municipal de Campismo de Peniche, se mantinham, com inicio
em setembro. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que se mantinha a previsão de se iniciar
a intervenção no mês de setembro. --------------------------------------------------------------------------- Perguntou, uma vez mais, qual o aproveitamento que se pretendia fazer, das antigas áreas de café
e supermercado, que existiram no Parque Municipal de Campismo de Peniche e qual a situação
atual desses edifícios. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que serviam, atualmente,
como pequenas arrecadações, todavia, já existiam algumas ideias para o futuro dos edifícios, que
seriam apresentados quando oportuno, numa próxima reunião de câmara. ---------------------------- Solicitou, novamente, listagem das reclamações apresentadas pelos utentes do Parque Municipal
de Campismo de Peniche, nos últimos três anos, incluindo esta ultima época balnear. O senhor
Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara, que solicitasse ao
responsável pelo parque municipal de Campismo de Peniche, a informação solicitada pela senhora
Vereadora Sofia Barradas. ------------------------------------------------------------------------------------- Questionou qual o ponto de situação em que se encontrava a revisão do Regulamento de
Publicidade e de Ocupação do Espaço Público. O senhor Presidente da Câmara disse ter reunido
com a nova Assessora Jurídica na área do procedimento administrativo e atividade regulamentar,
Dr.ª Ana Cláudia Guedes, no sentido de se abordarem vários temas, entre eles, a questão dos
regulamentos e que seria convidada a estar presente na reunião de câmara, que se realizaria no dia
3 de outubro de 2016, para mais esclarecimentos. --------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Solicitou o ponto de situação, relativamente ao Plano de Arborização. O senhor Vice-Presidente
da Câmara disse que a senhora arquiteta paisagista, Sara Gomes, já tinha uma parte da proposta
e que seria apresentada logo que estivessem reunidas as condições para tal. ------------------------- Questionou em que ponto de situação se encontrava o Plano de Urbanização da zona industrial
de Vale do Grou. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que o plano havia sido enviado,
já, com todas as considerações. ------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação, relativamente ao protocolo a estabelecer com o Grupo Desportivo
Atouguiense, que visa a manutenção dos campos sintéticos. O senhor Presidente da Câmara
referiu a presença na reunião de câmara de 3 de outubro, da Dr.ª Ana Cláudia Gomes, para mais
esclarecimentos relativamente aos protocolos. ------------------------------------------------------------- Alertou para a necessidade de se fazer uma reunião acerca da 2.ª fase das obras no fosso da
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muralha. Disse que embora o Professor Jorge Carvalho, já tivesse apresentado umas propostas
para o programa, disse julgar que caberia aos eleitos locais, elaborar de forma pormenorizada esse
documento. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria incluído na próxima
reunião de câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação, relativamente aos contentores solicitados para a empresa Refresh
Surfboards. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que verificasse
com a DEA como é que a questão foi trabalhada. ---------------------------------------------------------- Disse, já ter referido a necessidade de haver uma política de manutenção relativamente aos
equipamentos municipais, muito criteriosa, dando conta da deterioração dos equipamentos
existentes no parque urbano da cidade e no parque existente na zona da Prageira. O senhor VicePresidente da Câmara deu conta das intervenções que perspetivava serem efetuadas. O senhor
Presidente da Câmara solicitou que se verificasse, de igual forma, a situação da Prageira. ------- Deu conta de ter perdido o rasto ao assunto relativo a uma proposta de atribuição de um patrocínio
a uma empresa de nome Rapsódia Final Unipessoal, L.da, e que gostaria de ter um ponto de
situação. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o enquadramento que havia sido dado
a esta situação, foi a aquisição de serviços e publicidade. ------------------------------------------------ Alertou para a necessidade de colocação de lombas na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,
uma vez que é uma zona, em que a velocidade coloca em causa e risco, a segurança dos transeuntes.
O senhor Vice-Presidente da Câmara disse estarem em condições de apresentar uma proposta
de colocação de lombas, na próxima reunião da Câmara Municipal, independentemente dos
pareceres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação, em relação ao problema reportado por um munícipe, causado por
uma esplanada na Rua da alegria, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que a
proprietária havia sido notificada para proceder à remoção da esplanada, em questão. Solicitou aos
serviços que verificassem a situação. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Estudo urbanístico de requalificação para a Praça Jacob Rodrigues Pereira/Largo 5 de
Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República (cidade de Peniche): Deliberação n.º 1479/2016: Deliberado voltar a apreciar o estudo urbanístico de requalificação
para a Praça Jacob Rodrigues Pereira/Largo 5 de Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão
– Campo da República (cidade de Peniche), na próxima reunião de câmara. -------------------------O Técnico Superior de Arquitetura, David Gonçalves, fez uma apresentação do ponto de
situação em que se encontra o estudo urbanístico de requalificação para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira. O senhor Presidente da Câmara disse terem sido levantados alguns obstáculos,
nomeadamente no que toca à deslocalização dos táxis, devido às questões de insuficiência de
estacionamento existente no local, o que seria agravado com essa deslocalização. O senhor VicePresidente da Câmara relembrou que teria de ser previsto um apoio, ao nível dos
estacionamentos, para as atividades que decorram no jardim público, sob pena dos taxistas
cobrarem o facto de não ter sido tida em conta, essa realidade. Questionou se haveriam condições
políticas para concretização desta requalificação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que
a questão de deslocalização dos táxis é uma situação complexa, uma vez que, atualmente, já existe
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grande dificuldade em estacionar, na zona em apreço. Referiu que deveria ser evitável que os táxis
se mantivessem no local onde estão atualmente, na medida em que se pretende requalificar o
espaço com um piso em materiais nobres, todavia, não vê alternativas. O senhor Vereador Filipe
Sales considera que os interregnos existentes na apreciação deste assunto geram um retrocesso
naquilo que eram as ideias, já consolidadas. Disse ser fundamental decidir-se um modelo, os
materiais a aplicar, por forma a ser estabelecida uma linha de coerência, para tornar o espaço mais
harmonioso e para padronizar as esplanadas. Disse julgar que a Câmara Municipal deve dedicarse, sobretudo, a afinar a solução em relação ao modelo. Questionou qual a metodologia para se
pronunciarem, julgando que devem ser incisivos, práticos e consequentes. O senhor VicePresidente da Câmara esclareceu que esta proposta surgiu na sequência de duas questões
essenciais, a ordenação do trânsito, desde a Praça Jacob Rodrigues Pereira até ao Campo da
República e por terem surgido situações de atropelamento na passadeira, sita junto ao monumento
da Rendilheira. O senhor Presidente da Câmara disse que para que a obra seja executada, em
tempo, as decisões terão que ser tomadas, até ao dia 26 de setembro e que não consegue encontrar
uma alternativa que permita retirar os estacionamentos da utilização pelos cidadãos. Disse estar de
acordo com as soluções apresentadas para os materiais das esplanadas, e que há necessidade de se
fazer uma intervenção do ponto de vista físico. Solicitou à Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística que verificasse quando é que foram efetuadas obras ou licenciamentos nas esplanadas
existentes na Praça, por forma a serem ponderados prazos, a dar para adaptação. Referiu que, no
estudo, deveria constar, qual a implantação a que o estabelecimento comercial Java deve obedecer,
no caso de pretender fazer uma esplanada coberta. -------------------------------------------------------2) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da Lic.ª 114/15,
para o prédio sito na Av. da Praia, em Casais do Baleal - José Nuno Neves da Silva Nunes: --Deliberação n.º 1480/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se
arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra,
na vigência da Lic.ª 114/15, para o prédio sito na Av. da Praia, em Casais do Baleal, apresentado
em nome de José Nuno Neves da Silva Nunes, no dia 29 de junho de 2016, nas condições do
parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de setembro de
2016.» Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Clara Abrantes não estiveram presentes na sala
de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.808 DPGU 106/16) -----------------------------3) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 13/16, para
o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel - RADAR – Construção Civil, L.da e Outro:--------Deliberação n.º 1481/2016: Deliberado voltar a apreciar o pedido de licenciamento para
alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar,
em Ferrel, apresentado pela RADAR – Construção Civil, L.da e Outro, na próxima reunião de
câmara, após visita ao local, dos membros da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Clara
Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU 88/16)
4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da Lic.ª n.º 30/13
referente ao proc. N.º 151/11 - Estrada Marginal Sul – Furninha - José Manuel Castro Patrão:
Deliberação n.º 1482/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
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Presidente da Câmara, datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se
arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 30/13 referente ao processo n.º
151/11, sita na Estrada Marginal Sul, Furninha, apresentado em nome de José Manuel Castro
Patrão, no dia 28 de junho de 2016, tendo em conta o parecer da Divisão de Gestão Urbanística
e Ordenamento (DPGU), datado de 13 de setembro de 2016, devendo o requerente apresentar o
projeto de estabilidade e rede de águas e esgotos, no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4,
do artigo 20.º, do diploma acima referido.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.809 DPGU 104/16) ---------5) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras de urbanização
nº 7/91 - Larguia Engenharia, L.da: ------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1483/2016: Deliberado retirar o pedido de alteração ao tipo de ocupação do lote
4 do alvará de loteamento e de obras de urbanização nº 7/9, apresentado pela Larguia Engenharia,
L.da e voltar a apreciar na próxima reunião de câmara. (DPGU L28/86) ------------------------------6) Reclamações sobre o lote 28 da Urbanização da Quinta das Palmeiras - Condomínio Praceta
do Sol 15: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1484/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Tomar conhecimento das reclamações apresentadas pelo Condomínio Praceta do Sol 15, e da
informação prestada pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.» Deliberado, ainda
remeter aos reclamantes, a informação do chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.
(Doc.810 DPGU L3/89) ---------------------------------------------------------------------------------------7) Exposição da firma Coventopen, S.A, sobre acesso ao imóvel:------------------------------------Deliberação n.º 1485/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o novo estudo que prevê a abertura na delimitação do estacionamento, para acesso ao
imóvel, reduzindo 2 lugares de estacionamento de 40 (aprovado em reunião de 26.04.2016) para
38, conforme planta de implantação elaborada pela Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU). O assunto deve ser enviado ao Departamento de Obras Municipais (DOM)
para execução da obra.» (Doc.811 NIPG 13451/16)-----------------------------------------------------8) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Programa de Ações especificas:-------------------------Deliberação n.º 1486/2016: O senhor Presidente da Câmara disse que, de acordo com a
abordagem efetuada na última reunião, é necessário contemplar no texto aqueles aspetos que,
embora não sendo propriamente regulamentares, considerem a questão dos proprietários que
residam nas suas habitações e possam, eventualmente, não ter condições financeiras para a
reabilitação dos edifícios. Na prática, é como é que o Município deve acompanhar essas situações
relativamente ao acesso a possíveis financiamentos. -----------------------------------------------------De seguida, o senhor Presidente da Câmara colocou o ponto oito da ordem do dia, referente à Área
de Reabilitação Urbana (ARU) e Programa de Ações Especificas a votação, tendo o mesmo obtido
sete votos a favor, zero abstenções e zero votos contra. --------------------------------------------------Os documentos que foram disponibilizados aos membros da Câmara Municipal, referentes Área
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de Reabilitação Urbana (ARU) e Programa de Ações Especificas, dão-se aqui por reproduzidos e
arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.812) --------------------------------------------9) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: -------------------------------------Deliberação n.º 1487/2016: Deliberado voltar a apreciar o POC - Programa da Orla Costeira
Alcobaça/Cabo Espichel, na próxima reunião de câmara. A Técnica Superior de Urbanismo,
Alexandra Tormenta, esclareceu em que ponto de situação se encontrava o Programa da Orla
Costeira Alcobaça/Cabo Espichel, tendo dado conta dos contributos para o parecer a enviar à APA.
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ser extramente importante aguardar-se pelo que os
concessionários teriam a dizer relativamente a esta matéria, uma vez que este novo plano poderia
produzir efeitos naquilo que são os apoios de praia, já existentes, independentemente dos prazos
de cada uma das concessões. O senhor Vereador Filipe Sales disse que os contributos que serão
enviados, como parecer, para a APA, iam ao encontro daquilo que têm defendido de forma
consensualizada. Manifestou o seu descontentamento, dizendo ser um desrespeito para com a
Câmara Municipal, ter recebido no dia 19 de setembro, uma convocatória para a reunião a realizar
com os concessionários, no mesmo dia, à noite, uma vez que esta reunião, já havia sido marcada
no dia 14 de setembro. Disse parecer-lhe uma situação surreal, tendo em conta a intervenção que
teve, na semana anterior, por considerar que este processo deveria ter sido muito mais dialogado,
nesta instância, com os concessionários de praia. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse não
ter sido convocada para a reunião com os concessionários de praia. Relativamente aos contributos
para o parecer a enviar à APA disse concordar com as questões que foram abordadas, considerando
estarem em linha com as posições tomadas na última reunião. Questionou relativamente aos
próximos passos deste plano. O senhor Presidente da Câmara disse que o parecer seria enviado
à APA até dia 23 de setembro, com base nestas orientações. Disse julgar que a posição apresentada
contempla as preocupações de todos, incluindo os concessionários, todavia teriam a reunião da
noite para os ouvir. Deu conta de que no dia 4 de outubro, iria haver a reunião da Comissão
Consultiva, da qual fazia parte, para se verificar quais as alterações introduzidas e defender e
assumir a posição tomada. Referiu a passagem do plano pelo Ministro do Ambiente e a sua
colocação a discussão pública. Relembrou as posições assumidas, designadamente, a de
salvaguarda do retorno dos investimentos efetuados, de salvaguarda de que as relocalizações só
poderão ser efetuadas, desde que hajam os investimentos de renaturalização. -----------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de
urbanização de uma operação de loteamento, sita na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei –
Francisco Sabino da Mata: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1488/2016: Deliberado apreciar a proposta de nomeação de comissão de vistoria
para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita
na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei, na próxima reunião de câmara. (NIPG 14938/16) -----OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
11) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua, em Peniche, com
isenção de taxas – Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional: ----------------------------------Deliberação n.º 1489/2016: Deliberado apreciar o pedido de ocupação de espaço público para a
realização de uma ação de rua, em Peniche, com isenção de taxas, apresentado pelo Núcleo de
Peniche da Amnistia Internacional, na próxima reunião de câmara. (NIPG 14605/16) --------------
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12) Ocupação de espaço público para colocação de equipamento de apoio a filmagens, na Rua
Francisco Gerónimo Ribeiro, na Consolação, com isenção de taxas – Shine Ibéria: ------------Deliberação n.º 1490/2016: Deliberado apreciar o pedido de ocupação de espaço público para
colocação de equipamento de apoio a filmagens, na Rua Francisco Gerónimo Ribeiro, na
Consolação, com isenção de taxas, apresentado pela Shine Ibéria, na próxima reunião de câmara.
(NIPG 14877/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
13) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento
Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------Deliberação n.º 1491/2016: Deliberado apreciar a proposta de colaboração na elaboração de
candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem, na próxima
reunião de câmara. (NIPG 14698/16) -----------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
14) Horário de funcionamento do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura:
Deliberação n.º 1492/2016: Deliberado apreciar a proposta de horário de funcionamento do
Museu de Renda de Bilros de Peniche, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13693/16) ---------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:
15) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia Local (PAEL) –
Departamento Administrativo e Financeiro: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1493/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 14 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 14 de
setembro de 2016, proponho que a Câmara Municipal, delibere homologar e remeter à
Assembleia Municipal, a informação sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local
– PAEL, no 2.º trimestre de 2016, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º
43/2012, de 28 de agosto.» (Doc.813 NIPG 14783/16) --------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
16) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2016, e fundos disponíveis referentes a agosto
e setembro de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1494/2016: Deliberado apreciar os mapas de controlo orçamental da receita,
controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de
2016, e fundos disponíveis referentes a agosto e setembro de 2016, na próxima reunião de câmara.
(NIPG 14699/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------17) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------Deliberação n.º 1495/2016: Deliberado apreciar a alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano
Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de
2016, na próxima reunião de câmara. (NIPG 14914/16) --------------------------------------------------
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18) Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre a atividade do Município, no
primeiro semestre do ano de 2016 – Pelouro das Finanças:-------------------------------------------Deliberação n.º 1496/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório emitido pelo
Revisor Oficial de Contas sobre a atividade do Município, no primeiro semestre do ano de 2016.
(NIPG 14598/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------19) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2016: ---------------Deliberação n.º 1497/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da Diretora do DAF, de 14 de setembro de 2016, em anexo, e nos
termos do disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,
proponho que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal a alteração ao Mapa de
Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2016, aprovado pela Assembleia Municipal na
sua sessão ordinária de 20 novembro de 2015, a criação dos seguintes postos de trabalho:
 Contrato de trabalho por termo determinado a tempo parcial
o DAF – Setor de Educação: 4 lugares de técnico superior, para exercer de
professor nas Atividades de Enriquecimento Curricular.
 Contratos de trabalho a termo resolutivo certo
o DEA – Serviço de Higiene e limpeza: 6 lugares para Assistentes
Operacionais
o DEA – Parque de campismo: 2 lugares para Assistentes Operacionais
o DEA – Espaços verdes: 2 lugares para Assistentes Operacionais
o DAF – Serviço de Turismo: 1 lugar de Assistente Técnico
o DPGU – Setor de Licenciamento: 2 lugares para Assistentes Técnicos
o DPGU – Setor de Projetos – 1 lugar de Técnico Superior, engenharia civil.»
(Doc.814 NIPG 14917/16) ------------------------------------------------------------------------------------FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:
20) Venda de material promocional do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da
Cultura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1498/2016: Deliberado apreciar a proposta de venda de material promocional do
Museu de Renda de Bilros de Peniche, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13694/16) ---------IMPOSTOS MUNICIPAIS:
21) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2017 – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1499/2016: A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou:
Fixar, ao abrigo da a) do n.º 1 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro
(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), com a nova redação dada pelas respetivas
alterações, a taxa de 0,8% para os prédios rústicos, para vigorar no ano de 2017; Fixar, ao abrigo
da c) do n.º 1 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis), com a nova redação dada pelas respetivas alterações, a taxa de 0,325%
para os prédios urbanos, para vigorar no ano de 2017; Nos termos e para os efeitos dos n.os 8 e 15
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do art.º.112.º do mesmo Diploma, fixar uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios
urbanos degradados que tenham pendentes notificações municipais de intimação, ao abrigo do nº
2 do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, para realização de obras, de modo a
colmatar más condições de segurança e salubridade, enquanto durar a situação ou não forem
executadas as obras intimadas; Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 e 15º do art.º 112.º do mesmo
Diploma, fixar uma minoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos localizados nos
centros históricos do concelho que, tendo sido alvo de notificação municipal de intimação, ao
abrigo do nº 2 do art.º.89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, para realização de obras,
tenham sofrido obras de recuperação devidamente comprovadas; Que as listagens contendo as
situações previstas em 3. e em 4. sejam apresentadas à Assembleia Municipal até 31 de Outubro
de 2016, de forma a tornar possível efetuar a liquidação do imposto em tempo oportuno; Fixar, ao
abrigo do art.º 112.º- A do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis) as seguintes deduções fixas de IMI para os imóveis destinados a
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que seja
efetivamente afeto a tal fim, conforme a seguinte tabela:
Nº de dependentes a cargo
Um (1) dependente
Dois (2) dependentes
Três (3) ou mais dependentes

Dedução fixa de IMI
20 €
40 €
70 €

O senhor Vereador Jorge Gonçalves apresentou uma proposta de fixação da taxa em 0,325. O
senhor Vereador Filipe Sales disse que, à semelhança do que tem acontecido, as discussões sobre
impostos são sempre tidas no cômputo dos três impostos, dizendo não fazer sentido, numa ótica
de responsabilidade, votarem favoravelmente, quando tinham uma outa proposta para apresentar,
em sede de um outro imposto. Fez a cronologia dos acontecimentos e discussões sobre este
assunto, dizendo que, não tendo havido um debate político sobre as propostas dos restantes
partidos, não sendo por isso novidade que surjam, agora, propostas que não vão ao encontro das
propostas apresentadas pela Presidência. Disse que, mantendo uma ótica de coerência, em relação
à proposta que apresentaram no ano anterior, voltou a propor a redução de 5% para 4%, no valor
de IRS que o Município retém. O senhor Vice-Presidente da Câmara questionou se sobre os
restantes impostos existia mais alguma proposta. O senhor Vereador Filipe Sales disse que,
embora não concordassem com a derrama, não apresentariam qualquer proposta alternativa, pelo
impacto significativo que tem na receita, a redução do IMI de 5% para 4%. Referiu não fazer
sentido criar obstáculos áquilo que é uma gestão autárquica ineficiente. ------------------------------22) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano
2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1500/2016: A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em
conta o disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece
o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, deliberou, por maioria,
com três votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática
Unitária, dois votos contra, dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata e duas
abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, propor à Assembleia
Municipal que a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de
Peniche, relativamente aos rendimentos do ano de 2017, para inclusão no orçamento municipal de
2018, seja de 5 % (cinco por cento). -------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.09.2016 * Livro 107 * Fl.721

23) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças: -----------------Deliberação n.º 1501/2016: A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em
conta o disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece
o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, deliberou, por maioria,
com três votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática
Unitária e quatro abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata e
Partido Socialista, propor à Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama a liquidar e
cobrar no ano de 2017, de 1% (um por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de
imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) dos sujeitos passivos com um volume de
negócios no ano anterior superior a € 150 000,00; Propor à Assembleia Municipal a isenção de
derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócio no ano anterior que não ultrapasse
150 000,00 euros, para os quais será fixada uma taxa de 0% (zero por cento), nos termos e ao
abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais; Propor à Assembleia Municipal a isenção de
derrama para as entidades que tenham constituído e instalado a sua sede no concelho de Peniche
nos anos de 2014, 2015 ou 2016, ou que tenham transferido a sua sede social para o concelho de
Peniche no mesmo período. ----------------------------------------------------------------------------------RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
24) Agradecimento pelo apoio prestado, no âmbito da realização da 19.º Edição da Feira do
Livro – Associação Juvenil de Peniche: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1502/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento
efetuado pela Associação Juvenil de Peniche, no âmbito da realização da 19.º Edição da Feira do
Livro. (NIPG 14345/16) --------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
25) Comparticipação para transporte escolar – Fabiana Isabel Andrade Santos: ----------------Deliberação n.º 1503/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 14 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 14 de setembro de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Fabiana Isabel Andrade Sousa, residente em Geraldes, a fim de poder frequentar o Curso de
Cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia
Barradas não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.815
NIPG 14786/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------26) Comparticipação para transporte escolar – Raquel Alexandra Santos Vítor: ----------------Deliberação n.º 1504/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 14 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datado de 14 de setembro de 2016,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do
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artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, avalie a situação da aluna Raquel
Alexandra Santos Vítor, tendo em conta os seguintes considerandos:
A aluna iniciou o percurso escolar num Estabelecimento de Ensino, no concelho da Lourinhã;
O custo do passe escolar, face à oferta educativa no Concelho, não representa acréscimo de
encargo para a Autarquia;
Por opção do Encarregado de Educação, a aluna está matriculada, na Escola Básica de
Miragaia, no 9.º ano;
Considerando que a situação em apreço é uma situação que tem antecedentes, e face às diversas
situações que têm sido requeridas, proponho que a Câmara Municipal apoie a solicitação da
encarregada de educação da aluna Raquel Alexandra Santos Vítor, em conformidade com a
informação do setor da educação, que se anexa.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia
Barradas não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.816
NIPG 14784/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------27) Comparticipação para transporte escolar – Telmo Duarte Santos Ferreira:------------------Deliberação n.º 1505/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 14 de setembro de 2016, proponho
que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos com a utilização
de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Telmo Duarte
Santos Ferreira, residente em Lugar da Estrada, a fim de poder frequentar o Curso de Operador
Agrícola, na Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal Torres Vedras.» O senhor
Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia Barradas não estiveram
presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.817 NIPG 14785/16) ------28) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no
âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a
realização do 1.º Festival de Sopas/1.ª Mostra de Aves – Pelouro do Associativismo: ------------Deliberação n.º 1506/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 13 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana – Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa, o apoio logístico para o 1.º Festival de Sopas / 1.ª Mostra de
Aves, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade
pontual, considerando-se que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a
apoiar.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia Barradas não estiveram presentes na sala de
sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.818 NIPG 14704/16) -------------------------------29) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no
âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a
participação no Festival de Folclore em Serpins – Pelouro do Associativismo: -------------------Deliberação n.º 1507/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 14 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
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do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana ADCR, o
apoio logístico para o Participação Festival Folclore em Serpins, no âmbito de uma candidatura
submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está
devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» Os senhores Vereadores
Filipe Sales e Sofia Barradas não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. (Doc.819 NIPG 14703/16) -------------------------------------------------------------------------30) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de circo – Carlitos
Unipessoal, L.da: -----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1508/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 12 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela empresa Carlitos Unipessoal, Lda., por requerimento, datado de 8
de setembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 9 de setembro de 2016, e dado já ter sido concedido em pedidos
anteriores, proponho, que seja ratificado o meu despacho datado de 12 de setembro, que, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentou o
Circo Circolandia do pagamento de taxas pelo licenciamento dos espetáculos a realizar entre os
dias 16 e 18 de setembro de 2016, nesta cidade.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia
Barradas não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.820
NIPG 14475/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------31) Atribuição de apoio para a realização do Campeonato Nacional de Bodysurf - Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1509/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal ratifique o meu despacho de dia 9 de setembro de 2016, em
que atribui, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o apoio para a realização do Campeonato Nacional de Bodysurf, concretizado
através do pagamento à Federação Portuguesa de Surf, no valor de 448,06€, pelos encargos com
os juízes da prova, e do pagamento à Policia Marítima pelo encargos que esta vier a ter com o
policiamento não permanente.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Sofia Barradas não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.821 NIPG
14931/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------32) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado Praias Olímpicas
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1510/2016: Deliberado retirar a proposta de atribuição de apoio para a realização
do programa da RTP, denominado Praias Olímpicas e apreciar na próxima reunião de câmara.
(NIPG 14937/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------33) Apoio à visita do Primeiro-ministro, à ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1511/2016: Deliberado retirar a proposta de apoio à visita do Primeiro-ministro,
à ilha da Berlenga e apreciar na próxima reunião de câmara. (NIPG 14936/16) ----------------------
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34) Atribuição de apoio para a realização do evento denominado 35.º Aniversário da Reserva
Natural das Berlengas – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------Deliberação n.º 1512/2016: Deliberado retirar a proposta de atribuição de apoio para a realização
do evento denominado 35.º Aniversário da Reserva Natural das Berlengas e apreciar na próxima
reunião de câmara. (NIPG 14935/16) -----------------------------------------------------------------------35) Atribuição de apoio para a realização da Semana Tanto Mar 2016 - Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1513/2016: Deliberado retirar a proposta de atribuição de apoio para a realização
da Semana Tanto Mar 2016 e apreciar na próxima reunião de câmara. (NIPG 14934/16)----------ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:
36) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017: ------------Deliberação n.º 1514/2016: Deliberado apreciar a proposta de atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017, na próxima reunião de câmara. (NIPG
14706/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1515/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Ana Nunes, Técnica Superior do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo. -------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
31 de outubro de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------

