
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.07.2017 * Livro 108 * Fl. 561 

ATA N.º 35/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 

 

Aos dezassete dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, 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, Sandra Cristina Machado 

Matos, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 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 - Ordem do Dia – Assuntos que transitaram da reunião antecedente: ------------------  

 ------------------- 1) Obras a realizar por administração direta, de 10 de julho a 1 de setembro de 

2017 – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e as 

associações protetoras de animais – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética; ---------------------  

 ------------------- 3) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de 

Peniche para reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto; ---------------  

 ------------------- 4) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de 

diversas localidades do concelho – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 5) Passeio Sénior à Cidade de Évora - Rota da Primavera – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Deslocação às ruas Jangada de Pedra e Miguel Torga, em Peniche, no âmbito 

da apreciação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade para uma operação de 

loteamento de três lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do 

Urbanismo;---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Deslocação à Zona do Convento, em Peniche, no âmbito da apreciação do 

desenho do traçado da via paralela à Estrada Marginal Norte – Pelouro do Planeamento; ----------  

 ------------- 3.º - Período de intervenção do público (com início às 14h30). ---------------------------  

 ------------- 4.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Ordem do Dia - Continuação: -------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 8) Instalação/construção de abrigos para garrafas de gás para uso privado – 

Pelouro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do 

Planeamento;------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio 

e serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional 

Lobster, Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na 

Praia do Molhe Leste – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento 

para 3 lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do Urbanismo; ----------  

 ------------------- 13) Plano Urbanização do Vale do Grou – Pelouro do Planeamento; --------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar, sita na Rua 

D. Luís de Ataíde, n.os 116 e 118, em Peniche, requerido pela empresa Quadrado Pessoal, L.da – 

Pelouro do Urbanismo; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação, comércio 

e/ou serviços, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.os 8 e 9 e Rua Vasco da Gama, n.os 33 a 37, 

em Peniche, apresentado por António José Franco Correia Neves – Pelouro do Urbanismo; -------  

 ------------------- 16) Reformulação e execução de projetos para a reabilitação do edifício da antiga 

central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche – Pelouro do Planeamento; -------  

 ------------------- 17) Elaboração/reformulação dos projetos de eletricidade, AVAC e ITED para 

reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche 

– Pelouro do Planeamento; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Empreitada de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – 

Pelouro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Sinalização vertical no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do 

Trânsito;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das 

Finanças;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Atribuição do nome de Caminho Quinta de Servantes, a uma artéria da 

localidade de Coimbrã – Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------------------------------------  

 ------------------- 23) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria 

– Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em 

Geraldes – Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-

Energy – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 

– Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis Sardinha Assada, 

requerido pelo Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

Económicas;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Licenciamento de evento denominada Festival da Sardinha de Peniche, 

requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, com isenção 

de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Licenciamento de evento denominada Festival de Ranchos Folclóricos, 

requerido pelo Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, com isenção de taxas – Pelouro 

das Atividades Económicas; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, com isenção 

de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros, para os prémios do 
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XXV Concurso de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação; --------------------------------------------  

 ------------------- 33) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipação em despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------  

 ------------------- 34) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de um almoço 

de angariação de fundos – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 14.º 

Torneio de Futsal – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do I Masters 

Fernando Silva – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, no 

âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a 

realização do 31.º Festival de Folclore – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------  

 ------------------- 38) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – 

Pelouro das Atividades Económicas;-------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, para a realização do Festival da Sardinha de Peniche – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 40) Isenção de taxas pelo licenciamento de mostra de artesanato, solicitada pela 

União Desportiva Cultural de São Bernardino – Pelouro das Atividades Económicas; --------------  

 ------------------- 41) Isenção de taxas pela utilização do Centro de Alto Rendimento de Peniche, 

no âmbito do Curso Complementar de Arbitragem, solicitada pela Associação de Natação do 

Distrito de Leiria – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------------------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a 

junho de 2017 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato 

de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao 

mês de junho de 2017 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 44) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2017, e fundos disponíveis 

referentes a junho e julho de 2017 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 45) Ponto de situação da proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de 

Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, efetuada pela Sociedade Filarmónica União 1.ª de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Pelouro da Juventude; ------------------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 46) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------  

 ------------- 6.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e quarenta minutos, encontrando-se 

na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, só participou na reunião a partir das dez 

horas e trinta minutos, tendo chegado quando decorria a apreciação do ponto cinco da ordem do 
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dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi interrompida entre as treze horas e as catorze horas e trinta minutos. ------------------  

No segundo período da reunião, a senhora Vereadora Sandra Matos só participou na reunião a 

partir das quinze horas e vinte e cinco minutos, tendo chegado quando decorria a intervenção do 

senhor João Hugobaldo no período de audição do público. ----------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, 

Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Margarida Gonçalves, 

Técnica Superior Jurista do Departamento Administrativo e Financeiro, durante a apreciação do 

ponto dois da ordem do dia, José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante o período de audição do público e durante a apreciação e votação dos pontos 

oito a dezoito da ordem do dia, Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos oito a dezoito da 

ordem do dia, Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos nove a doze da ordem do dia, e 

Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação dos pontos dezasseis a dezoito da ordem do dia. ---------------------  

Esteve também presente o senhor Jorge Carvalho, da empresa Jorge Afonso Carvalho, 

Urbanísticas, L.da, durante a apreciação dos pontos nove a treze da ordem do dia. -------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO 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: 

- Rosa Batista reclamou o facto, da zona envolvente à sua habitação não ter os arranjos 

necessários. Disse ser uma situação que se arrasta há muito tempo, e deu nota de existirem outras 

moradias, cujo espaço envolvente se encontra relvado, com equipamentos de rega, etc. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse ter conhecimento de que a referida intervenção está por 

executar há algum tempo, e que foi necessário fazer-se um conjunto de outras intervenções em 

loteamentos da responsabilidade do Município. Deu nota que a intervenção se encontra prevista e 

que foi objeto de apreciação, na última reunião de mapa de obras, sendo uma das prioridades, a 

partir do dia 16 de setembro, uma vez que, foram privilegiadas as intervenções no parque escolar. 

O senhor Presidente da Câmara reiterou a presença deste assunto, em sede de reunião de mapa 

de obras, onde são planificadas as intervenções, em articulação com as Juntas de Freguesia e a sua 

inclusão no mapa, depois de 16 de setembro de 2017. Esclareceu que, a dada altura, o Município 

recebia um determinado valor para fazer as obras de urbanização, todavia, por incapacidade do 

Município, em corresponder a alguns compromissos, ficou decidido que as obras das 

infraestruturas ficariam a cargo do promotor, a fim de evitar este tipo de situações. Reforçou o 

compromisso assumido pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, de que esta intervenção seria 

incluída no próximo mapa de obras. -------------------------------------------------------------------------  

- António Lopes da Costa solicitou o ponto de situação referente à obra que pretende realizar 

num edifício, sito no Largo 5 de Outubro. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, disse tratar-se de um processo, já viabilizado 

pela Câmara Municipal, que havia ficado condicionado à apresentação da prova de legitimidade 

do edifício, que tem diversos proprietários. Disse estar a aguardar-se o referido documento. O 

senhor António Lopes da Costa esclareceu que o documento, ainda não foi entregue, por haver 

um proprietário que não o quer assinar. Deu nota que o motivo da discórdia prende-se com o facto 

deste proprietário não querer comparticipar os custos inerentes à recuperação da escada existente 
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no edifício, da qual, também, terá usufruto. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, que verificasse qual a disponibilidade para reunir com o senhor 

António Costa e a sua advogada, para clarificação do assunto. Sugeriu que se verificasse a 

possibilidade de se enviar a fiscalização técnica ao local, no sentido de se emitir um relatório, para 

posterior notificação, para intervenção nas escadas do edifício, que segundo as fotografias 

apresentadas pelo senhor António Costa, estão muito degradadas. O senhor Arquiteto Ribeiro 

Gonçalves esclareceu que as vistorias efetuadas não são neste âmbito, a não ser que esteja em 

causa a saúde pública, contudo, esta poderá ser efetuada, e por se tratar de uma situação de 

propriedade conjunta, o senhor António Costa, também será notificado. ------------------------------   

- Eugénio Nunes solicitou, uma vez mais, o ponto de situação relativamente ao processo n.º 

107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa, para construção de um armazém destinado ao apoio 

da atividade pecuária e pastorícia produção e recolha de leite da espécie caprina, no lugar de 

Bufarda. O senhor Presidente da Câmara deu conta de já terem sido aprovados os projetos de 

especialidade e de estar encarregado de contactar o promotor. Disse que, em nome da Câmara 

Municipal, e tendo em conta a ida dos moradores do lugar de Bufarda, à última reunião de câmara, 

comunicou à senhora Ana Costa, esposa do promotor, que a situação de retirada do rebanho deveria 

estar regularizada, até final da semana corrente, com posterior verificação dessa retirada, pelos 

serviços de fiscalização, indicando assim, o fim da margem de tolerância. O senhor Eugénio 

Nunes questionou também, relativamente ao ponto de situação do passeio no Alto de Veríssimo. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não haver acordo por parte dos proprietários do 

terreno em causa, dizendo ter de se decidir se, se avança para o processo de expropriação, ou se, 

se faz a obra, com a área existente. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro, a inclusão deste assunto, na ordem do dia da 

reunião de câmara seguinte e ao senhor Vice-Presidente da Câmara, a proposta de qual o caminho 

a seguir. O senhor Eugénio Nunes lembrou que, desde a última deslocação que haviam feito à 

Fonte dos Loureiros, não tinha mais nenhuma informação, relativamente ao ponto de situação do 

assunto. O senhor Presidente da Câmara disse que, neste momento, em sede de mapa de obras, 

não existem condições para colocar esta intervenção, justificando com os recursos humanos e 

prioridades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Hugobaldo solicitou o ponto de situação relativamente à questão da intervenção no piso 

do Pavilhão Polivalente. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora Clara 

Abrantes que comunicasse a deliberação tomada pela Câmara Municipal, relativamente ao 

assunto. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse ter sido estabelecido um protocolo entre o 

Município de Peniche e o Clube Stella Maris, para fazer face àquilo que são as necessidades de 

intervenção no piso do Pavilhão Polivalente. A proposta de apoio financeiro, por parte do 

Município, foi no valor de 25.750,00 euros, podendo chegar a 50% do valor orçamentado para a 

intervenção no piso, conforme a resposta da candidatura ao PRID. O senhor João Hugobaldo 

agradeceu à Câmara Municipal e informou que a candidatura ao PRID havia sido rejeitada, por 

falta dos estatutos. Disse que, apesar da rejeição da candidatura, iriam fazer a intervenção no piso, 

mas não com a dimensão inicialmente prevista. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que o 

clube oficiasse a entidade responsável pela avaliação das candidaturas, no sentido de reponderar a 

decisão tomada, face à natureza da razão, para rejeição da candidatura e que o mesmo, também 

lhe fosse enviado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- David, na qualidade de sócio da Feeling Berlenga, deu nota de terem efetuado um investimento 

numa embarcação feita por uma empresa portuguesa, no sentido de continuar a melhorar as 

condições, para quem quer visitar a Ilha da Berlenga. Disse ter-lhes sido garantido, pela senhora 

Diretora do ICNF de zona de Lisboa e Vale do Tejo que, os acessos à reserva não iriam sofrer 

alterações, embora soubessem que estas alterações estariam em vista, devido à sobrelotação da 

ilha, sobretudo no mês de agosto. Deu conta de que no dia 13 de julho, receberam um e-mail da 
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Reserva Natural das Berlengas a dizer que a partir de 15 de julho, haveriam novas regras, 

relativamente aos acessos e permanência na ilha. Questionou o que a Câmara Municipal poderia 

fazer por eles. O senhor Presidente da Câmara disse ter recebido o documento no dia 12 de julho, 

e que a Câmara Municipal não havia sido tida, nem achada, relativamente ao mesmo. Lembrou 

que a situação, no ano anterior, havia sido muito pior, uma vez que existia um nível de 

constrangimentos bastante significativo. Disse haver operadores que se manifestaram de acordo 

com a solução apresentada. Disse que, em sede da relação com o ICNF, manifestaria a posição 

apresentada pela Feeling Berlenga. Sugeriu que, o que ali foi transmitido, seja de igual forma, 

transmitido ao ICNF e senhores Secretário de Estado e Ministro e dado conhecimento à Câmara 

Municipal, para que, com base nos fundamentos, a Câmara Municipal, se assim o entender, possa 

tomar uma posição. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse estar, de uma forma geral, de 

acordo com o que havia sido dito pelo senhor Presidente da Câmara e felicitou o senhor David, 

pela forma e conteúdo da intervenção que efetuou. Disse tratar-se de uma questão de princípio, e 

uma vez que, a Câmara Municipal, não foi ouvida, deve exercer os seus direitos, pedindo a 

suspensão do que entrou em vigor. O senhor João Hugobaldo representante da Associação 

Amigos da Berlenga disse que, também não foram informados das alterações e que partilhavam 

da posição do senhor Vice-Presidente da Câmara, de que as regras não podem ser alteradas, quando 

as atividades já estão a decorrer. O senhor Presidente da Câmara disse que a senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro iria enviar o documento, para conhecimento da 

Associação dos Amigos da Berlenga. O senhor Vereador Filipe Sales, como cliente da Feeling 

Berlenga, apresentou uma palavra de reconhecimento, atestando a qualidade do serviço, dos 

recursos humanos e das embarcações que proporcionam um serviço de excelência, que prestigia 

Peniche. Disse que, após ter sido declinada a proposta apresentada, no ano anterior, por não ter 

sido apresentada em tempo útil, os Vereadores do PSD têm abordado o assunto e manifestado 

preocupação pelo facto da Câmara Municipal não tomar a dianteira e não ser pró-ativa. Manifestou 

o seu descontentamento pelo facto do senhor Presidente da Câmara ter tido conhecimento das 

regras e não ter dado conhecimento à Câmara Municipal, discordando com o que foi dito, de que 

o ano passado tinha sido bem pior. Sem prejuízo das posições que as associações locais e os 

empresários possam ter, disse julgar que a Câmara Municipal, por ter sido desrespeitada, deverá 

tomar uma posição junto do Ministério do Ambiente, manifestando a sua discórdia pelo facto das 

regras terem sido alteradas sem que a Câmara Municipal tivesse sido ouvida. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves elogiou a posição apresentada pela Feeling Berlenga, na pessoa do senhor David 

e todo o esforço que têm efetuado, ao longo dos últimos anos, no sentido de dar mais dinamismo 

ao desenvolvimento turístico e náutico, em paralelo com o aumento de qualidade dos serviços. 

Disse considerar inconcebível que o ICNF tenha colocado alteração de regras de funcionamento, 

do ponto de vista do acesso à ilha da Berlenga, sem que a Câmara Municipal tenha tomado 

conhecimento previamente, e nesse sentido, julga que o senhor Presidente da Câmara deveria, de 

imediato, contactar a presidência do ICNF, exigindo uma reunião para abordar esta temática e 

solicitar que, até lá, as regras sejam suspensas na sua aplicação. O senhor Presidente da Câmara 

disse merecer consenso, o pedido de suspensão da aplicação das medidas e a condenação, pelo 

facto da Câmara Municipal não ser ouvida. -----------------------------------------------------------------    

- Paula de Freitas solicitou o ponto de situação relativamente ao pedido de informação prévia 

para construção de empreendimento turístico, na Avenida da Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, 

que apresentou no dia 7 de junho de 2017, e sobre o qual, até à data, não tem qualquer resposta. O 

senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

disse que o processo foi analisado ao nível da arquitetura, todavia, existe a necessidade de aferir 

se está de acordo com o PDM e de avaliar a tipologia daquilo que é proposto, tal como havia sido 

falado em atendimento com a senhora Paula de Freitas. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

recordou que a tardoz do local, de que se fala, está aprovado um loteamento, que tem previsto um 
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arruamento a passar pela zona. Relativamente à tipologia não tem grandes dúvidas, ou seja, a 

tipologia existente. O senhor Presidente da Câmara disse que, tendo em conta o histórico do 

processo e a necessidade de haver uma informação objetiva, iriam tentar que o assunto fosse 

presente à reunião ordinária, de 24 de julho de 2017, para que, no dia seguinte, se pudesse 

transmitir à senhora Paula de Freitas, o ponto de situação. -----------------------------------------------    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos dos pontos números um a sete 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: -------------------------------------------  

 

ASSUNTOS TRANSITADOS REUNIÃO ANTECEDENTE: 

 

1) Obras a realizar por administração direta, de 10 de julho a 1 de setembro de 2017 – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 901/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, anexa-se o mapa de obras a executar por administração direta, para o período de 

10 de julho de 2017 a 1 de setembro de 2017, dando-se assim conhecimento ao executivo das 

obras em curso. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e 

respetiva ratificação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.528 

NIPG 10361/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e as associações protetoras 

de animais – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 902/2017: O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Técnica Superior 

Jurista Margarida Gonçalves para promover reuniões, com as diversas associações protetoras de 

animais, para lhes explicar o modelo base dos protocolos a celebrar e pedir-lhes que apresentem 

contributos. (NIPG 9914/17) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de Peniche para 

reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto: -----------------------------  
Deliberação n.º 903/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que: 

1. No âmbito das suas atribuições e competências, o Município assume um papel preponderante 

no processo de desenvolvimento desportivo das respetivas comunidades em duas vertentes: 

i) na promoção e dinamização da atividade física, enquanto instrumento essencial para a 

melhoria da condição de física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, através da criação 

de espaços para o efeito, bem como através da promoção e incentivo para a integração da 

atividade física nos hábitos de vida quotidianos e na adoção de estilos de vida saudáveis; e 

ii) no desenvolvimento da prática desportiva regular, através da afetação de recursos materiais, 

humanos e financeiros disponíveis para o efeito. 

2. O Pavilhão Polivalente constitui o único equipamento da cidade de Peniche que reúne as 

condições necessárias à prática de determinadas modalidades de desporto; 
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3. Quer em termos de dimensões, quer em termos de condições e infraestruturas, nomeadamente 

ao nível da mobilidade, este equipamento é o único na cidade de Peniche que permite desenvolver 

atividades comunitárias, culturais e outras, que tenham uma grande participação como por 

exemplo, a Bênção das Fitas da Escola Superior de tecnologia e do Mar, o Encerramento do ano 

letivo do Ballet, a Festa de Natal dos Trabalhadores do Município, celebração de dias 

comemorativos; 

4. O Clube Stella Maris tem demonstrado disponibilidade em ceder as instalações para os fins 

referidos no número anterior; 

5. O Pavilhão tem servido a comunidade a diversos níveis, nomeadamente no âmbito do desporto 

escolar, sendo utilizado pela Escola Secundária de Peniche e alguns Jardins de Infância e 

CENFIM; 

6. O Pavilhão é um equipamento importante para o desenvolvimento de Atividades de 

Enriquecimento Curricular a desenvolve nas Escolas do Primeiro Ciclo; 

7. O equipamento apresenta problemas ao nível do piso, correndo o risco de não ser homologado 

pelas entidades oficiais para a prática das modalidades federadas, necessitando de intervenção 

urgente, sob pena de pôr em causa a prática das diferentes modalidades desportivas. 

8. É intenção do Clube Stella Maris proceder à renovação do piso, tendo apresentado uma 

candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

9. O Clube Stella Maris que não tem condições de assegurar o valor não comparticipado; 

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Peniche e o Clube Stella Maris de Peniche, que tem como objeto a comparticipação da renovação 

do piso do Pavilhão Polivalente do Clube Stella Maris de Peniche.» (Doc.529 NIPG 10626/17) -  

 

4) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de diversas 

localidades do concelho – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 904/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o salto qualitativo que as festas religiosas do Concelho demonstraram no ano de 

2016.  

Considerando que as organizações das festas religiosas, em geral, querem imprimir maior 

dimensão e qualidade à realização das mesmas. 

Considerando que se pretende, pelo menos, manter a qualidade das festas religiosas, tendo em 

conta, a sua importância na celebração da tradição, na animação de verão e na projeção turística 

do nosso concelho, nacional e estrangeira. 

Considerando que há um desafio e a Câmara Municipal foi, também, desafiada para dar 

colaboração neste desafio. 

Considerando que a Câmara Municipal valoriza estas iniciativas, bem como, o caráter de 

responsabilidade que a organização das mesmas acarreta. 

Considerando que a Câmara Municipal entende que estas iniciativas são promotoras do concelho 

de Peniche. 

Considerando que ao longo de vários anos o Município apoiou as festas religiosas logisticamente, 

tendo reforçado, fortemente, este apoio durante o ano de 2016. 

Considerando o orçamento da Câmara Municipal de 2017 definido para as iniciativas em questão. 

Considerando o parecer jurídico emitido pela Dra. Ana Cláudia Guedes, de 10 de maio de 2017, 

de acordo com o qual, “dúvidas não nos restam de que as festas religiosas estão fora do âmbito 

do regulamento do associativismo em vigor em Peniche”, conclusão XVI.    
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Considerando que o mesmo parecer refere, ainda, que a conclusão mencionada “não impede que 

o Município não possa conceder apoio, mas ao abrigo de outros instrumentos que não o presente 

Regulamento do Associativismo”, conclusão XVII. 

Proponho que, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro: 

a) Às entidades organizadoras que solicitaram apoio financeiro, se atribua um subsídio nos 

seguintes termos: 

Organização Atividade  Atribuição 

Associação Desportiva e Recreativa do 

Casal Moinho 

Festa em honra do  

Imaculado Coração de Maria 
1 500 € 

Associação ProFerrel (Comissão de Festas 2017) 
Festa em honra de  

Nossa Senhora da Guia 
10 000 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche 

Festa em honra de  

Nossa Senhora da Boa Viagem 
15 000 € 

Sociedade Filarmónica União 1.º de  

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia 

Festa em honra de  

Nossa Senhora da Assunção 
10 000 € 

Sporting Clube da Estrada 
Festa Anual de Agosto em 

honra de São Sebastião 
1 500 € 

União Recreativa Desportiva e Cultural do Paço Festas de São Brás 2017 1 500 € 

Total 39 500 € 

b) Que este apoio seja aplicado exclusivamente ao ano de 2017; 

c) Que a Câmara Municipal proceda posteriormente à avaliação e balanço destas iniciativas; 

d) Que, face a eventuais pedidos de apoio financeiro para festas religiosas que venham a ser 

apresentadas por outras localidades a Câmara Municipal avalie e pondere casuisticamente.» ---  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala durante a votação deste ponto da 

ordem do dia. (Doc.530 NIPG 10624/17) -------------------------------------------------------------------  

 

5) Passeio Sénior à Cidade de Évora - Rota da Primavera – Pelouro da Solidariedade Social: -  
Deliberação n.º 905/2017: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 6 de julho de 2017, referente ao Passeio Sénior à Cidade de 

Évora - Rota da Primavera. (NIPG 10488/17) --------------------------------------------------------------  

 

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, só participou na reunião a partir das dez 

horas e trinta minutos, tendo chegado quando decorria a apreciação do ponto cinco da ordem do 

dia e passou, de imediato, a participar nos trabalhos. ------------------------------------------------------  

 

6) Deslocação às ruas Jangada de Pedra e Miguel Torga, em Peniche, no âmbito da apreciação 

do pedido de informação prévia sobre a viabilidade para uma operação de loteamento de três 

lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 906/2017: A Câmara Municipal deslocou-se às ruas Jangada de Pedra e Miguel 

Torga, em Peniche, no âmbito da apreciação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade 

para uma operação de loteamento de três lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel. 

 

7) Deslocação à Zona do Convento, em Peniche, no âmbito da apreciação do desenho do 

traçado da via paralela à Estrada Marginal Norte – Pelouro do Planeamento: --------------------  
Deliberação n.º 907/2017: A Câmara Municipal deslocou-se à Zona do Convento, em Peniche, 

no âmbito da apreciação do desenho do traçado da via paralela à Estrada Marginal Norte. ---------  
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Os senhores Vereadores prescindiram do uso da palavra no período de antes da ordem do dia. ----  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA - CONTINUAÇÃO 

 

A Câmara passou a apreciar os restantes 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: 

 

8) Instalação/construção de abrigos para garrafas de gás para uso privado – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 908/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 12 

de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa 

ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Apreciar e decidir sobre a instalação/construção de abrigos para garrafas de gás para uso 

privado, tendo em conta o parecer elaborado pelo Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 10 de julho de 2017.» ---------------------------------------------------  

O Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística leu a sua informação, datada de 10 de 

julho de 2017, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro 

de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que, na análise dos processos, também devem ser 

consideradas as questões das acessibilidades, nomeadamente no transporte das garrafas de gás às 

residências. Acrescentou que, no protocolo a celebrar, referido na informação do Chefe da DPGU, 

deverá ficar consignado que a sua vigência não poderá ir além de três meses após a entrada em 

funcionamento da rede de gás natural na zona onde a residência se localiza. --------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que gostava de ter uma informação mais explícita da 

empresa concessionária da distribuição do gás natural sobre os prazos para execução da rede. ----  

O senhor Presidente da Câmara disse que a solicitação do senhor Humberto da Anunciação Pinto 

dos Santos deve ser reanalisada tendo em consideração a apreciação genérica efetuada sobre o 

assunto. Solicitou ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que prepare uma 

proposta de deliberação e o sentido do despacho que deve ser feito. (Doc.531) ----------------------  

 

9) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento: ------------  
Deliberação n.º 909/2017: Deliberado voltar a apreciar o desenho do traçado da via paralela à 

Marginal Norte na próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio e serviços, 

na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, 

Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 910/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 12 de julho de 2017, referente ao pedido de licenciamento para construção de 

edifício para indústria, comércio e serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado 

pela empresa TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (DPGU 56/17) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na Praia do 
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Molhe Leste – Pelouro do Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 911/2017: Deliberado apreciar o assunto referente ao estabelecimento de 

restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na Praia do Molhe Leste, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. (NIPG 6324/16) ---------------------------------------------------------------------   

 

12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para 3 lotes, 

apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do Urbanismo: ----------------------  
Deliberação n.º 912/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 4 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de João Batista Pires Gomes Maciel, no dia 22 de março de 2017, sobre a 

viabilidade para operação de loteamento para constituição de 3 lotes de terreno, para construção 

de duas moradias e um edifício de habitação coletiva, a implantar no prédio rústico sito no 

caminho do Farol ou Lapa do Urso, gaveto da Rua Jangada de Pedra com a Rua Miguel Torga, 

em Peniche, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 4 de julho de 2017.» (Doc.532 DPGU R282/17) ----------  

 

13) Plano Urbanização do Vale do Grou – Pelouro do Planeamento: -------------------------------  
Deliberação n.º 913/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 12 de julho de 2017, referente ao Plano Urbanização do Vale do Grou, na 

próxima reunião pública da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------  

 

14) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar, sita na Rua D. Luís de 

Ataíde, n.os 116 e 118, em Peniche, requerido pela empresa Quadrado Pessoal, L.da – Pelouro 

do Urbanismo: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 914/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, 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 alteração de moradia unifamiliar, sita na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 116 e 118, em Peniche, 

apresentado em nome de Quadrado Pessoal, L.da, no dia 10 de maio de 2017, nas condições do 

parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 12 de julho de 

2017. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme 

dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» (Doc.533 DPGU 81/17) ------------------  

 

15) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, 

para o prédio sito na Avenida do Mar, n.os 8 e 9 e Rua Vasco da Gama, n.os 33 a 37, em Peniche, 

apresentado por António José Franco Correia Neves – Pelouro do Urbanismo: -------------------  
Deliberação n.º 915/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara 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 construção de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, a implantar no prédio urbano 

sito na Avenida do Mar, n.º 8 e 9 e Rua Vasco da Gama, n.º 33 a 37, em Peniche, apresentado em 

nome de António José Franco Correia Neves, no dia 16 de setembro de 2016, nas condições do 

parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 7 de julho de 2017. 
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Os Projetos de especialidades, deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o 

n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» (Doc.534 DPGU 145/16) ---------------------------  

 

16) Reformulação e execução de projetos para a reabilitação do edifício da antiga central 

elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche – Pelouro do Planeamento: -----------  
Deliberação n.º 916/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas 

abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva 

cópia do original em pasta anexa ao livro de atas, exceto quanto à alínea b) do n.º 3 da informação 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 12 de julho de 2017, referente à 

identificação/nome do edifício e respetiva sinalética de fachada, devendo o projetista indicar que 

fachadas estão livres para aplicar o nome e apresentar propostas, para posterior apreciação pela 

Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que, no uso da competência própria prevista na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

a) Aprove as correções aos anteprojetos de arquitetura e algumas especialidades apresentados 

pelo projetista M. P. – Soc. de Planeamento e Engenharia, L.da, para a reabilitação do edifício da 

antiga central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche, nas condições do 

parecer/informação da DPGU, datada de 12/07/2017, do parecer da DPGU/resumo de 

verificação, datado de 10/07/2017, do parecer da DEA/Paisagismo, datado de 5/07/2017, e do 

parecer dos SMAS, datado de 7/06/2017, anexos; 

b) Aprove os serviços a mais relativos ao cálculo estrutural e aos coletores públicos, com os 

fundamentos e nas condições referidas nos pontos 7.d).iv e 7.d).vi do parecer/ informação da 

DPGU, datada de 12/07/2017; 

c) Rejeite considerar como serviços a mais os restantes trabalhos requeridos pelo projetista, com 

os fundamentos constantes do mesmo parecer/informação.» (Doc.535 Proc.º 74/2016 Aprov.) ---  

 

17) Elaboração/reformulação dos projetos de eletricidade, AVAC e ITED para reabilitação do 

edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 917/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas 

abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva 

cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------------------------------------------------------  

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que, no uso da competência própria prevista na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

a) Aprove as correções aos anteprojetos apresentadas pelo projetista Multitec, Consultores 

Técnicos Associados, L.da; 

b) Aprove as decisões tomadas de princípio na reunião conjunta de 31/05/2017; 

c) Decida por não considerar o trabalho de execução do projeto para o sistema de autoconsumo 

(painéis fotovoltaicos) como serviço a mais, por não se enquadrar na definição constante do 

artigo 454.º do CCP, devendo ser contratado separadamente e os respetivos trabalhos serem 

incluídos nos documentos para contratação da empreitada.» (Doc.536 Proc.º 80/16 Aprov.) -----  

 

18) Empreitada de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 918/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 13 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal o seguinte 

1) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprove os novos projetos de execução da obra, 

anexos. 

2) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos e com os fundamentos previstos na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29/01, com a atual redação, decida pela anulação do concurso público publicitado através do 

anúncio n.º 8566/2016, publicado no Diário da República n.º 250, 2.ª série, de 30/12/2016, o que 

determina a revogação da decisão de contratar, conforme prevê o n.º 1 do artigo 80.º do mesmo 

diploma legal, por não ter sido possível disponibilizar, aos interessados, as peças concursais até 

ao final do prazo estabelecido nesse concurso para entrega das propostas, porque, por 

circunstâncias imprevistas, foi necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo desse prazo. 

3) Que, no uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a nova despesa para a realização da 

empreitada, no valor de 490 185,91 € (quatrocentos e noventa mil, cento e oitenta e cinco euros e 

noventa e um cêntimos), a acrescer do IVA em vigor para empreitadas. 

4) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º 

do Código dos Contratos Públicos:  

a) Decida pela abertura de novo concurso público, nas condições propostas no n.º 5.1 da 

informação da DPGU, datada de 12/07/2017, anexa. 

b) Aprove as novas peças do procedimento, anexas; 

c) Designe o júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá ser 

composto por número ímpar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais 

deverá ser designado um presidente, e dois suplentes, propondo-se o seguinte júri: 

Membros efetivos: 

1.º membro efetivo (e presidente do júri): Vereador das obras municipais 

2.º membro efetivo: Chefe da DPGU, Arq.º Ribeiro Gonçalves 

3.º membro efetivo: Eng.ª Florinda Monteiro 

4.º membro efetivo: Dr. Rui Venâncio 

5.º membro efetivo: Eng.º Pedro Mariano 

Membros suplentes: 

1.º membro suplente: Eng.º Nuno Doirado 

2.º membro suplente: Arq.º David Gonçalves 

3.º membro suplente: Arq.ª Etelvina Alves 

d) Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, conforme permite o n.º 2 do 

artigo 69.º do CCP: 

- Prestar esclarecimentos aos interessados, quando solicitados; 

- Proceder a retificações pontuais às peças do procedimento e à identificação e introdução 

de erros e omissões identificados pelos interessados na fase própria, desde que uns e outros não 

alterem o preço base ou as condições fundamentais do projeto. 

- Prorrogar o prazo de entrega das propostas, quando tal derive de obrigação legal, nos 

termos previstos no CCP.» (Doc.537 Proc.º 445B/OM) --------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

19) Sinalização vertical no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----  
Deliberação n.º 919/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à sinalização vertical no acesso à praia da Gamboa, em 

Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10824/17)---------------------------------  

 

20) Colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ----------  
Deliberação n.º 920/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em 

Ferrel, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 9949/17) ------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

21) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das Finanças: ------  
Deliberação n.º 921/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente à emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal, na 

próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10822/17) -----------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

22) Atribuição do nome de Caminho Quinta de Servantes, a uma artéria da localidade de 

Coimbrã – Pelouro de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 922/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição do nome de Caminho Quinta de Servantes, a 

uma artéria da localidade de Coimbrã, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 16636/13) 

 

23) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria – Pelouro 

de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 923/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da 

localidade de Ribafria, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10825/17) ---------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:  

 

24) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 924/2017: Deliberado apreciar o processo referente à aquisição de um imóvel, 

sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 4259/17) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-Energy – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 925/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente à revogação da doação de edifício modular ao Município, pela 

empresa AW-Energy, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 4503/17) ------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.07.2017 * Livro 108 * Fl. 575 

26) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 – Pelouro 

das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 926/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente à atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para 

o ano de 2018, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10823/17) -------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

27) Licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis Sardinha Assada, requerido pelo 

Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -------  
Deliberação n.º 927/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente ao licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis 

Sardinha Assada, requerido pelo Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10511/17) ----------------------------------------------------------  

 

28) Licenciamento de evento denominada Festival da Sardinha de Peniche, requerido pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 928/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente ao licenciamento de evento denominada Festival da Sardinha de 

Peniche, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, 

com isenção de taxas, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10637/17) ----------------  

 

29) Licenciamento de evento denominada Festival de Ranchos Folclóricos, requerido pelo 

Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 929/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2017, referente ao licenciamento de evento denominada Festival de Ranchos 

Folclóricos, requerido pelo Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, com isenção de 

taxas, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10846/17) ------------------------------------  

 

30) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, requerido pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 930/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 14 de julho de 2017, referente ao licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, 

com isenção de taxas, na próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

31) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 931/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de julho de 2017, referente à atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval 

de Verão, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10811/17) ------------------------------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.07.2017 * Livro 108 * Fl. 576 

32) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros, para os prémios do XXV 

Concurso de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 932/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de junho de 2017, referente à atribuição de subsídio à Associação Peniche 

Rendibilros, para os prémios do XXV Concurso de Rendas de Bilros, na próxima reunião da 

Câmara Municipal. (NIPG 4506/17) -------------------------------------------------------------------------  

 

33) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em 

despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 933/2017: Deliberado apreciar o processo referente à atribuição de subsídio à 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em despesas diversas, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de um almoço de 

angariação de fundos – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 934/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 5 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

de um almoço de angariação de fundos, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

10925/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

35) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 14.º Torneio de 

Futsal – Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 935/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 5 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

do 14.º Torneio de Futsal, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10927/17) -----------   

 

36) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do I Masters 

Fernando Silva – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 936/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, 

no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a 

realização do I Masters Fernando Silva, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

10924/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

37) Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, no âmbito de 

uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 

31.º Festival de Folclore – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 937/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio ao Rancho Folclórico Os 

Camponeses da Beira-Mar, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à 

atividade pontual, para a realização do 31.º Festival de Folclore, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 10923/17) ----------------------------------------------------------------------------------    

 

38) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 
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Peniche, para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 938/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião de Peniche, para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10605/17) ---------------------------   

 

39) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

Peniche, para a realização do Festival da Sardinha de Peniche – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 939/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião de Peniche, para a realização do Festival da Sardinha de Peniche, na 

próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10957/17) -----------------------------------------------  

 

40) Isenção de taxas pelo licenciamento de mostra de artesanato, solicitada pela União 

Desportiva Cultural de São Bernardino – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------  
Deliberação n.º 940/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de julho de 2017, referente à isenção de taxas pelo licenciamento de mostra de artesanato, 

solicitada pela União Desportiva Cultural de São Bernardino, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 10512/17) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

41) Isenção de taxas pela utilização do Centro de Alto Rendimento de Peniche, no âmbito do 

Curso Complementar de Arbitragem, solicitada pela Associação de Natação do Distrito de 

Leiria – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 941/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de julho de 2017, referente à isenção de taxas pela utilização do Centro de Alto Rendimento 

de Peniche, no âmbito do Curso Complementar de Arbitragem, solicitada pela Associação de 

Natação do Distrito de Leiria, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10981/17) -------   

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

42) Horas extras dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a junho de 2017 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 942/2017: Deliberado apreciar a informação do senhor Presidente da Câmara, 

relativa às horas extras dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a junho de 

2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

 

43) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de 

Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes 

ao mês de junho de 2017 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 943/2017: Deliberado apreciar a informação do senhor Presidente da Câmara, 

relativa à lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de 

Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração 

Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de junho 

de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------  
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DOCUMENTOS PREVISIONAIS:  

 

44) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2017, e fundos disponíveis referentes a junho 

e julho de 2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 944/2017: Deliberado apreciar a informação do senhor Presidente da Câmara, 

relativa aos mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução 

das Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2017, e fundos disponíveis referentes a junho 

e julho de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10929/17) -----------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

45) Ponto de situação da proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de 

Mérito Desportivo a Jovens Atletas, efetuada pela Sociedade Filarmónica União 1.ª de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Pelouro da Juventude: ----------------------------------  
Deliberação n.º 945/2017: Deliberado apreciar a informação da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 6 de julho de 2017, relativa ao ponto de situação da proposta de alteração ao 

Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, efetuada pela 

Sociedade Filarmónica União 1.ª de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. (NIPG 6984/17) ---------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

46) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura.: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 946/2017: Deliberado apreciar o processo referente à Fortaleza de Peniche na 

próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 947/2017: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 31 de 

julho de 2017, tenha caráter público. -------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 948/2017: 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, 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, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 
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A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

28 de agosto de 2017, 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. ----------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


