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ATA N.º 36/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017
Aos vinte e quatro 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 - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de colocação de uma cabine
para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche, apresentado
por Humberto da Anunciação Pinto dos Santos – Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de uma
moradia unifamiliar, na Rua de Santo António, em Bôlhos, apresentado por Joaquim Bernardino
Antunes do Livramento – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de informação prévia para construção de empreendimento turístico, na
Avenida da Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, apresentado por Ana Paula Leal Gregório de
Freitas – Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de alteração em armazém para moradia unifamiliar, sito na Travessa do
Cruzeiro, no Lugar da Estrada, apresentado por Edmundo Clemente Martins – Pelouro do
Urbanismo;---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de alteração de fachada de edifício, sito na Rua Arquiteto Paulino
Montez, em Peniche, apresentado por João Lúcio Tomé Feteira Dias Santos – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de legalização de alteração e ampliação de moradia, sita na Rua das
Quintinhas, n.º 10, em Ferrel, apresentado por Jorge Manuel Santos Afonso – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
sita na Rua da Padaria, n.º 5, em Ferrel, apresentado por Ana Paula Soares Bernardo Marques –
Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
sita na Rua Vítor Baltazar, n.º 11, em Atouguia da Baleia, apresentado por Graça Maria Vala
Machado Roque – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------ 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) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro
do Planeamento;------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------
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------------------- 12) Sinalização vertical, no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do
Trânsito;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Colocação de pilaretes, junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do
Trânsito;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Sinalização rodoviária, na Rua do Forte, na Consolação – Pelouro do
Trânsito;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio
turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito; --------------------------------------------- 16) Reserva de lugar de estacionamento, para pessoa com mobilidade
condicionada, na Praceta do Vale Verde, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------- 17) Alteração de matrícula em lugar de estacionamento reservado para pessoa
com mobilidade condicionada, na Rua António Videira, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------ 18) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da
empreita de “Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”, executada pela empresa
Sotecnisol - Coberturas & Fachadas, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 19) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do
Município, para o ano de 2017 (modificação 13) – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------- 20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro
das Finanças;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------- 22) 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; -------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal
de Peniche – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaço Internet)
– Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes)
– Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo
com no mapa de pessoal 2017 – Pelouro das Finanças;
------------------- 28) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a
junho de 2017 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------- 29) 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 da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 30) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das
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Finanças;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toponímia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Atribuição do nome de Caminho Quinta de Servantes, a uma artéria da
localidade de Coimbrã – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------------------------------------------- 32) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria
– Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 33) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em
Geraldes – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AWEnergy – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 35) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018
– Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Candidatura ao Programa Ecovalor 2017/2018 – Pelouro da Educação; ------------------------ 37) Relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G, referente ao período de 1
de janeiro a 30 de junho de 2017 – Pelouro da Juventude; --------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 38) Permuta de inquilinos, no âmbito da operação de requalificação de fogos no
Bairro Senhor do Calvário – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 39) Ocupação de espaço público para animações de rua, requerida pela empresa
Creative Circus - Companhia de Animação e Espetáculos Circenses, com isenção de taxas –
Pelouro das Atividades Económicas;----------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 40) Licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis Sardinha Assada,
requerido pelo Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas;----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41) 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; ------------------------------------------------------------------------------ 42) 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 43) 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; ------------------------------------------------------------------------------ 44) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia, requerido pela
Associação Proferrel, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------- 45) Licenciamento de espetáculo de variedades e de teatro de revista, requerido
pela Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, com isenção de taxas –
Pelouro das Atividades Económicas;----------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 46) 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros, para os prémios do
XXV Concurso de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação;--------------------------------------------
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------------------- 48) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
comparticipação em despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------- 49) 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; --------------------------------------------------------------------- 50) 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; ----------------------------------------------------------------------------- 51) 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; -------------------------------------------------------------------------------- 52) 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; ---------------------------------------------------- 53) 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;------------------------------------------------------------------------------------------- 54) 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55) Isenção de taxas pelo licenciamento de mostra de artesanato, solicitada pela
União Desportiva e Cultural de São Bernardino – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------ 56) 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; ------------------------------------------------------------------- 57) Atribuição de apoio à Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa,
no âmbito de uma candidatura submetida na 1.ª fase de apoio às atividades regulares, para a
realização da Feira Anual da Serra d’El-Rei – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------- 58) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de
Geraldes, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a atuação do Rancho Folclórico Alma Lusa - Brasil – Pelouro do Associativismo; ---------------------------- Regulamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 59) 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas, encontrando-se na sala os sete
elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------------------------------Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete
de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente,
durante toda a reunião, Nuno Carvalho, técnico superior da Divisão de Energia e Ambiente,
durante parte do período de antes da ordem do dia, José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos assuntos da ordem do dia,
Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
durante a apreciação e votação dos assuntos da ordem do dia, e David Gonçalves, Técnico Superior
de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------
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ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 33/2017 e 34/2017, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 3 e 10 de julho, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos
terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ---------------------------------------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:
Tendo em conta o compromisso assumido relativamente à exploração agropecuária na Bufarda,
disse ter sido efetuada uma verificação, no sentido de se saber se tinha havido uma deslocalização
da exploração. Disse que essa deslocalização, ainda não se verificou, ficando os serviços
incumbidos de promoverem uma vistoria higienosanitária, com a envolvência dos serviços
veterinários e de fiscalização do Município, bem como, da Delegação de Saúde. -------------------Fez referência à Mostra Internacional da Renda de Bilros, nomeadamente ao seu sucesso, deixando
uma palavra de felicitação, a todos quantos contribuíram para esta iniciativa. -----------------------Deu nota das diligências que têm sido tomadas na sequência do derrame de fuelóleo no mar, junto
à praia do Abalo, em Peniche, proveniente das condutas de águas pluviais da empresa Plástimar,
na sequência de uma rutura no abastecimento de uma caldeira. ----------------------------------------Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 11 de julho, participou na sessão de acolhimento ao senhor Ministro da Educação do
Brasil, no edifício Cetemares. --------------------------------------------------------------------------------- No dia 11 de julho, reuniu-se com a senhora Diretora da DGPC e com o Chefe de Gabinete do
senhor Ministro da Cultura, a propósito do Museu Nacional, em Peniche. ---------------------------- No dia 11 de julho, participou na sessão de abertura de uma iniciativa de promoção de vinhos da
região de Lisboa, que contou com a presença dos Municípios do Oeste. ------------------------------- No dia 12 de julho, no âmbito da Fórum Oceano, Portugal Náutico, participou na reunião do
grupo de trabalho, sobre a questão das Estações Náuticas. ----------------------------------------------- No dia 12 de julho, reuniu-se com o STAL. --------------------------------------------------------------- No dia 13 de julho, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal. -------------------------- No dia 13 de julho, esteve presente na visita do senhor Ministro da Saúde ao Centro Hospitalar
do Oeste.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de julho, esteve presente na sessão de apresentação da época desportiva do Grupo
Desportivo Atouguiense. --------------------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de julho, participou numa reunião, a propósito do Smart Ocean, Parque de Ciência e
Tecnologia, registando a disponibilidade que o IPL apresentou, como parceiro. --------------------- No dia 15 de julho, esteve presente no Festival da Sardinha, tendo felicitado a Organização da
Festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela iniciativa. ------------------------------------- No dia 15 de julho, esteve presente na sessão de entrega de prémios, referentes às atividades das
9.as Jornadas do Clube Naval de Peniche, felicitando o clube pela iniciativa desenvolvida. --------- No dia 18 de julho, participou, no Ministério do Ambiente, numa sessão a propósito das bases
do EEA Grants, um projeto INUT financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega. -------------- No dia 18 de julho, participou numa ação, na Direção Geral de Política Marítima. ---------------- No dia 18 de julho, participou na reunião do Conselho Consultivo da APDA. ----------------------
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- Reuniu-se, em conjunto com o senhor Vice-Presidente da Câmara, com as Infraestruturas de
Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18 de julho, reuniu-se com os signatários do abaixo-assinado, relativo ao Largo 5 de
Outubro, D. Pedro V e Rua José Estevão. ------------------------------------------------------------------- No dia 19 de julho, deslocou-se a Ílhavo, no âmbito do projeto intitulado, Territórios com
História, o Mar, as Pescas e as Comunidades. -------------------------------------------------------------- No dia 20 de julho, esteve presente numa reunião sobre o Centro de Ciência Viva. ---------------- No dia 21 de julho, participou na reunião da Fórum Oceano. ------------------------------------------ No dia 21 de julho, deslocou-se ao Largo 5 de Outubro. ------------------------------------------------ No dia 21 de julho, efetuou um primeiro contacto com a equipa da certificação STOKE.--------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Deu conhecimento de que, nos últimos dias, participou nos seguintes eventos: ----------------------- Na Mostra Internacional de Renda de Bilros; ------------------------------------------------------------- Na reunião pública, a propósito dos Largos 5 de Outubro e D. Pedro V; ----------------------------- Na reunião com as forças de segurança, a propósito de questões de sinalização de trânsito; ------ Numa visita à Coimbrã, com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia;
- Numa visita a Ferrel, com a Comissão de Festas, ao espaço do recinto da festa; -------------------- Numa deslocação, com os Técnicos e com o senhor Presidente da Câmara, aos Largos 5 de
Outubro e D. Pedro V, conforme estava previsto;---------------------------------------------------------- Na reunião com as Infraestruturas de Portugal; ----------------------------------------------------------- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para eleição
da nova Presidente; --------------------------------------------------------------------------------------------- Na apresentação oficial da equipa sénior do Grupo Desportivo Atouguiense; ----------------------- Nas diversas reuniões, referentes ao novo produto de pastelaria alusivo às Rendas de Bilros. ---Informou das intervenções no parque Urbano, responsabilidade do Município e da empresa do
parque. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deixou uma palavra de felicitação, relativamente às 9.as Jornadas Náuticas do Clube Naval de
Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que, conforme planificado, estão a ser intervencionados alguns arruamentos dos Casais
Brancos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que está a ser desenvolvido o projeto para instalação do Parque Infantil da Coimbrã, e
que, seguidamente, será o projeto para instalação do Parque Infantil para o Agrupamento de
Escolas de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou o senhor Vice-Presidente da Câmara e todos os que participaram na organização da
Mostra Internacional da Renda de Bilros, reconhecendo todo o trabalho efetuado. ------------------ Esteve presente no Fórum dos Cuidadores, onde está a ser trabalhada a temática da Alzheimer.
- Reuniu-se com a Comissão de Moradores do Bairro Senhor do Calvário. --------------------------- Esteve presente na apresentação oficial da equipa de Futsal Sénior, do Grupo Desportivo
Atouguiense, para a época 2017/2018.----------------------------------------------------------------------- Participou, como júri das provas de aptidão profissional do Curso de Técnico de Saúde, na Escola
Secundária de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente no jantar de encerramento das Jornadas Náuticas, do Clube Naval de Peniche,
felicitando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. -------------------------------------------------
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- Reuniu-se, no dia 19 de julho, com a Comissão da Igreja de Nossa Senhora da Consolação, que
já viu terminada a reabilitação da sua igreja.---------------------------------------------------------------- Esteve presente na reunião da Comissão de Acompanhamento a Idosos. ---------------------------- Esteve presente na reunião de parceria com o GPS, onde se partilhou, discutiu e aprovou o
relatório efetuado, no âmbito desta pareceria. -------------------------------------------------------------- Esteve presente na reunião com os comerciantes do Largo de São Pedro e Rua José Estevão. --- Salientou a presença no X Encontro de Bandas, promovido pela Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia, no dia 22 de julho, felicitando o senhor António Évora e a Banda da Sociedade
Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia que foram homenageados,
neste mesmo dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 23 de julho, esteve presente no almoço de angariação de fundos, do Atlético Clube de
Geraldes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Felicitou o Clube Naval de Peniche pela realização das Jornadas Náuticas. ------------------------- Referiu a reunião com os comerciantes do Largo 5 de Outubro, todavia, julga que, sobre este
assunto, deveria haver discussão e tomadas algumas decisões. O senhor Presidente da Câmara
informou que o assunto seria presente a reunião de câmara, mas que não haviam tido condições
para incluir na ordem de trabalhos da reunião decorrente. ------------------------------------------------ Felicitou o Município pela realização da Mostra Internacional de Rendas de Bilros e o seu
Embaixador, senhor Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------ Relativamente à questão do fosso das muralhas, nomeadamente ao problema dos despejos de
esgotos das autocaravanas, no espelho de água que, apesar de não ser novidade, no dia 17 de julho,
atingiu um estado lamentável. Disse que, para que não restassem dúvidas da sua origem, deveria
ter sido solicitado aos SMAS uma informação sobre esta matéria e deveriam ter sido mais céleres
relativamente a encontrar uma solução e a implementá-la. Disse que esta situação não é novidade
para ninguém, referindo o facto de todos terem recebido um e-mail da ASA Peniche, datado de 6
de julho, dando conta, através de reportagem fotográfica, da indignação de uma autocaravanista
de nacionalidade francesa, com a imundice do espelho de água do fosso das muralhas. Disse que
a Câmara Municipal deveria ter dado mais atenção a este e-mail, e que não transmite confiança a
ninguém, do ponto de vista do investimento, se o cumprimento da regulamentação municipal não
se verificar. O senhor Presidente da Câmara disse considerar não haver condições para que se
consiga identificar os focos de poluição. Disse que, no quadro dos SMAS, deverá ser ponderada
alguma iniciativa para identificar os causadores desta situação, já identificada há muito tempo.
Referiu que relativamente ao estacionamento abusivo de autocaravanas, as intervenções têm
surgido, por parte da GNR, apesar das reuniões que se realizaram sobre este assunto terem sido
abrangentes a todas as forças de segurança. O senhor Vice-Presidente da Câmara confirmou o
que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara e referiu que o número de autocaravanas existentes
não é muito diferente de anos anteriores, todavia, as situações que se têm verificado são muito
mais graves, talvez, fruto de um comportamento desviante. Lembrou o espaço existente junto ao
quartel dos BVP, para lavagem de viaturas, etc., que reúne condições de apoio, para os
autocaravanistas. O senhor Presidente da Câmara disse considerar que a hipótese formulada, no
sentido da proibição de estacionamento de autocaravanas, associada à colocação de barreiras
físicas, merece o consenso de todas as forças partidárias. O senhor Vice-Presidente da Câmara
disse estarem a avaliar um conjunto de aspetos para verificar qual a melhor solução e para agirem
com maior rapidez.---------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu o facto do comboio turístico, ainda, não estar a funcionar e por isso julgar que o
planeamento não está a ser efetuado tal como deveria. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse
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que daria informação do ponto de situação, no dia seguinte, e informou que a intervenção teria
sido muito maior do que a que estava prevista. ------------------------------------------------------------- Solicitou informação acerca do carro elétrico. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que
o carro elétrico é propriedade do Município, e que necessita de um investimento no sentido da sua
utilização continuada, com a colocação de vidros. Disse que o objetivo desta viatura é a
sensibilização, todavia, também tem como objetivo a utilização por parte dos serviços. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves solicitou informação adicional, nomeadamente, data de aquisição,
valor da mesma e desde quando o veículo se encontra imobilizado. ------------------------------------ Do ponto de vista do lixo que é reciclável, alertou para o mau funcionamento que se verifica,
quer na recolha, quer na deposição do mesmo. Questionou se tem havido alguma ligação entre a
Município de Peniche e a Valorsul, no sentido de se verificar o que se está a passar neste domínio.
O Técnico Superior de Ambiente, Eng.º Nuno Carvalho, esclareceu que a recolha é efetuada pela
Valorsul, e que, em época alta, é efetuada com frequências de 3 em 3, 5 em 5 e 7 em 7 dias, de
acordo com a quantidade de produção. Disse verificar-se de facto, a acumulação de alguns cartões,
junto aos ecopontos, todavia, a seu tempo, são recolhidos. Disse que a frequência é, toda ela,
definida pela Valorsul, de qualquer forma, se houver algum local que esteja identificado, como
necessidade de haver reforço na recolha, isso poderá ser feito. ------------------------------------------ Questionou se não é possível fazer-se uma reparação digna, ao autocarro de matrícula 41-35-PO
que, ao nível de interiores, está em ótimas condições. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse
ser necessário ter em conta que, quantas mais viaturas o Município vai adquirindo, menos espaço,
nos armazéns, existe para colocação das viaturas. No caso específico desta viatura, disse haver
várias intervenções que são necessárias executar, deu nota da existência de um orçamento
significativo, no entanto, disse que esta não é uma questão só de orçamento. ------------------------- Perguntou se já foram estabelecidos os contactos previstos com a APA e CCDR, relativamente à
realização de uma reunião a propósito da localização do Centro de Canoagem do Oeste, e qual a
perspetiva dessa reunião se realizar. O senhor Presidente da Câmara deu nota que no dia 19 de
julho, na relação com a APA, falou da necessidade de realização desta reunião. -------------------- Disse que, gostaria de saber como está a ser processada a limpeza da praia de São Bernardino. O
Técnico Superior de Ambiente, Eng.º Nuno Carvalho, esclareceu que, quando há acumulação de
limo, contrata-se uma prestação de serviços, que desloca o limo para a parte sul da praia, que
posteriormente é removido. Disse que o facto de dar à costa muito limo, é uma situação normal,
dada a dinâmica costeira do concelho. Relativamente ao areal, disse existir uma pessoa
responsável, que faz a recolha do lixo das papeleiras de praia e a limpeza do areal, contudo, o
equipamento de limpeza dos areais, também opera na referida praia. A senhora Vereadora Sandra
Matos questionou relativamente à frequência com que o equipamento de limpeza de areais opera
na praia de São Bernardino. O senhor Presidente da Câmara solicitou que se disponibilizasse
essa informação à senhora Vereadora Sandra Matos, de acordo com os registos existentes. -------- Questionou se está prevista, e para quando, a realização de uma reunião com a Proferrel, tendo
em conta a solicitação efetuada no e-mail que enviaram à Câmara Municipal. O senhor Presidente
da Câmara disse que seria presente em reunião de câmara a proposta de minuta de protocolo, para
posteriormente, reunir. ----------------------------------------------------------------------------------------- Alertou para o facto de se encontrar no parque de estacionamento/espaço da feira mensal uma
caixa de telecomunicações completamente degradada, referindo a necessidade de se estabelecer
contacto com a empresa proprietária, no sentido de se regularizar a situação. O senhor VicePresidente da Câmara disse que iria verificar a situação apresentada. ---------------------------------- Questionou se havia sido identificada a questão relativa aos postes de eletricidade existentes nos
Casais Brancos, cujas fotografias tinha enviado ao senhor Vice-Presidente da Câmara. O senhor
Vice-Presidente da Câmara disse que a situação havia sido identificada e que já tinha dado
conhecimento à EDP. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Questionou ao senhor Presidente da Câmara e Vice-Presidente se, relativamente ao horário
estabelecido para prática de voluntariado no canil municipal, recolheram algum descontentamento,
por parte dos munícipes, uma vez que lhe havia chegado essa manifestação, por parte de algumas
pessoas. Disse não colocar em causa o horário escolhido pelos serviços, todavia considera
importante que se reveja esta questão, até pela questão da manifestação de descontentamento que
lhe chegou. Alertou para que, na eventualidade de não poder haver outro horário, pelo menos ao
sábado, houvesse uma alteração do mesmo e com mais tempo para realizar tarefas, tais como os
banhos, etc. O senhor Presidente da Câmara disse que o horário foi concertado, de acordo com
os recursos humanos disponíveis e em função dos horários possíveis de fazer. Disse ter tido
conhecimento da existência de uma organização que, mais uma vez, apresentou atitudes públicas
de hostilização à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------- Lembrou que havia ficado de ser prestada, pelos serviços, uma informação sobre se a questão da
relocalização do Centro de Canoagem do Oeste, obrigaria a uma alteração do plano. --------------- Questionou se houve alguma evolução, relativamente à requalificação da habitação com o n.º
132, no Bairro Senhor do Calvário, do senhor Dário Fernandes, uma vez que, tem vindo a solicitalo, desde há seis anos, tendo sido a última vez que o fez, na reunião de câmara, do dia 19 de junho,
do corrente ano. A senhora Vereadora Clara Abrantes deu nota de que os pedidos são enviados
para a Divisão de Obras Municipais e, tendo em conta a prioridade, verificam o que é possível
fazer-se. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Em nome do PSD, associou-se às felicitações já endereçadas, designadamente à organização da
Mostra Internacional de Rendas de Bilros, e deixou, na pessoa do senhor Vice-Presidente da
Câmara, uma menção a todos os colaboradores que se dedicaram e tornaram possível o sucesso
deste evento, cuja melhoria contínua, tem sido visível. Disse julgar que é de sublinhar e saudar as
iniciativas boas, que têm sido levadas a cabo por esta Câmara. ------------------------------------------ Lembrou a informação escrita, relativamente à concessão da Nau dos Corvos, que ficou de ser
presente aos senhores Vereadores. O senhor Presidente da Câmara deu nota de que a informação
solicitada seria partilhada. ------------------------------------------------------------------------------------- Lamentou a falta de resolução, por parte da Câmara, do grave problema, que são as
autocaravanas. Deu nota de ter enviado, no dia 19 de julho, uma mensagem ao senhor Presidente
da Câmara, dando conta da quantidade anormal de dejetos que se verificava no espelho d’água do
fosso da muralha. Disse só ter tido feed-back relativamente à referida mensagem, no dia 24 de
julho de 2017, e por isso, desconhecer se foi tomada alguma diligência, no sentido de se repor a
normalidade. Disse que as autocaravanas deixaram de ser só, um impacto negativo do ponto de
vista estético, que nos impede de disfrutar da maravilhosa muralha, como também uma questão
ambiental gravíssima. Propôs a imposição de barreiras físicas, que impeçam as autocaravanas
estacionar naquele local. --------------------------------------------------------------------------------------- Reforçou o pedido já efetuado, relativamente à lista de espera de solicitações para habitação
social. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que estes números estão referidos nos
relatórios de gestão. Relativamente à listagem nominal disse não fazer sentido fazer-se esta
exposição. O senhor Vereador Filipe Sales disse que não lhes interessa saber os nomes, mas as
necessidades. O senhor Presidente da Câmara disse que a senhora Vereadora iria disponibilizar
o máximo de informação possível, sem ser nominativa, relativamente a este assunto. --------------- Questionou, em relação ao Largo 5 de Outubro e D. Pedro V, quais são os próximos passos a dar.
O senhor Presidente da Câmara disse que o Técnico Superior de Arquitetura, da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística iria fazer uma apresentação sobre o assunto. ---------------------
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- Alertou para o estado conspurcado que a Avenida do Mar apresenta, devido à produção quase
industrial da própria atividade e para a necessidade de se fazer uma análise cuidada e de se tomar
uma decisão, relativamente à situação. O senhor Presidente da Câmara disse já ter sido colocada
a questão à Divisão de Energia e Ambiente, no sentido de equacionar soluções. O Técnico
Superior de Ambiente, Eng.º Nuno Carvalho, disse ter sido proposto a aquisição de ilhas
ecológicas para cobrir a zona da Av. do Mar e zona antiga da cidade, todavia, considera que
qualquer que seja o modelo, vai haver sempre vantagens e desvantagens. O senhor VicePresidente da Câmara disse que foram tomadas medidas para minimizar os impactos, sugerindo
novamente aos serviços que se tivesse em linha de conta as zonas mais sensíveis da avenida, com
lavagem do piso. A senhora Vereadora Sandra Matos disse não conseguir entender o facto de
recolherem o lixo existente no interior dos contentores e deixarem ficar o lixo na envolvente. O
senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Eng.º Nuno Carvalho que, nas zonas mais
sensíveis, se verificasse a existência, ou não, de espaço, a periodicidade de recolha, no caso de não
existir espaço, e havendo espaço, identificar quem são os poluidores. ---------------------------------- Informou que não tem presenciado o comboio turístico em circulação, questionando se existe
algum motivo em especial para tal, uma vez que foi deliberado, no dia 22 de maio de 2017, aprovar
a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, que estipulava a circulação do mesmo, entre 1
de julho e 10 de setembro, com interrupção por ocasião da Mostra Internacional de Rendas de
Bilros e de 4 a 9 de agosto, aquando da Festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. O
senhor Vice-Presidente da Câmara informou que foram detetados problemas de maior dimensão,
que obrigaram a uma intervenção superior àquela que estava prevista.--------------------------------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) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de colocação de uma cabine para guarda de
botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche, apresentado por
Humberto da Anunciação Pinto dos Santos – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------Deliberação n.º 949/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
aprovada verbalmente, para que o senhor Humberto da Anunciação Pinto dos Santos seja
autorizado a construir uma cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade
de Viseu, em Peniche, tendo em conta os argumentos apresentados, na condição de a mesma ser
demolida, nos noventa dias posteriores à instalação da rede de gás natural, e devendo ser celebrado
um protocolo, nos termos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação, e pagas as taxas pela ocupação do domínio público municipal. (DPGU R281/14) ----2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de uma moradia
unifamiliar, na Rua de Santo António, em Bôlhos, apresentado por Joaquim Bernardino
Antunes do Livramento – Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 950/2017: 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: --------«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 Joaquim Bernardo Antunes do Livramento, em 27 de abril de 2017, para
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construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua de Santo António, nos Bôlhos, pelos
motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 13 de julho de 2017.» (Doc.538 DPGU R390/17)--------------------------------3) Pedido de informação prévia para construção de empreendimento turístico, na Avenida da
Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, apresentado por Ana Paula Leal Gregório de Freitas –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 951/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da
Câmara referente ao pedido de informação prévia para a construção de empreendimento turístico,
na Avenida da Liberdade, n.º 39, na Serra d`El-Rei, apresentado por Ana Paula Leal Gregório de
Freitas. (DPGU R547/17) -------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de alteração em armazém para moradia unifamiliar, sito na Travessa do Cruzeiro, no
Lugar da Estrada, apresentado por Edmundo Clemente Martins – Pelouro do Urbanismo:----Deliberação n.º 952/2017: 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração em armazém, para moradia unifamiliar, sito na Travessa do Cruzeiro, no Lugar
da Estrada, apresentado em nome de Edmundo Clemente Martins, no dia 15 de novembro de 2016,
nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de
14 de julho de 2017. Os projetos de especialidade deverão ser apresentados no prazo de 6 meses,
conforme dispõe o n.º 4 do diploma acima referido.» ----------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, e o senhor Vereador Filipe Sales não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.539
DPGU 175/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pedido de alteração de fachada de edifício, sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, em
Peniche, apresentado por João Lúcio Tomé Feteira Dias Santos – Pelouro do Urbanismo: ----Deliberação n.º 953/2017: 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de fachada, para o prédio sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, n.º 31, em
Peniche, apresentado em nome de João Lúcio Tomé Feteira Dias Santos, no dia 1 de março de
2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 13 de julho de 2017. Os projetos de especialidade deverão ser apresentados no prazo
de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» --------------------O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, o senhor Vereador Filipe Sales e o senhor
Vereador Jorge Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.540 DPGU 35/17) -----------------------------------------------------------6) Pedido de legalização de alteração e ampliação de moradia, sita na Rua das Quintinhas, n.º
10, em Ferrel, apresentado por Jorge Manuel Santos Afonso – Pelouro do Urbanismo: --------Deliberação n.º 954/2017: 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: --------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em
nome de Jorge Manuel Santos Afonso, em 9 de março de 2017, para legalização de alteração e
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ampliação de moradia, para o prédio sito na Rua das Quintinhas, n.º 10, em Ferrel, ao abrigo do
n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação
(RJUE), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 13 de julho de 2017.» -----------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves e o senhor Vereador Filipe Sales não estiveram presentes na
sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.541 DPGU 42/17) -------------7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da
Padaria, n.º 5, em Ferrel, apresentado por Ana Paula Soares Bernardo Marques – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 955/2017: 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da Padaria, n.º 5, em Ferrel,
apresentado em nome de Ana Paula Soares Bernardo Marques, no dia 2 de junho de 2017, nas
condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de
julho de 2017. Os projetos de especialidade deverão ser apresentados no prazo de 6 meses,
conforme dispõe o n.º 4 do diploma acima referido.» ---------------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.542 DPGU 97/17) -----------------------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua
Vítor Baltazar, n.º 11, em Atouguia da Baleia, apresentado por Graça Maria Vala Machado
Roque – Pelouro do Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 956/2017: 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua Vítor Baltazar, n.º 11, em
Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Graça Maria Vala Machado Roque, no dia 20 de
janeiro de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 14 de julho de 2017. Os projetos de especialidade deverão ser apresentados
no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do diploma acima referido.» --------------------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.543 DPGU 12/17) ----------------------------------------------------------9) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento:-----------Deliberação n.º 957/2017: 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 958/2017: 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) -------------------------------------------------------------------------------------
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11) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro do
Planeamento:---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 959/2017: Deliberado apreciar o assunto referente ao estudo para a execução de
passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo, na próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
12) Sinalização vertical no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----Deliberação n.º 960/2017: 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)--------------------------------13) Colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ---------Deliberação n.º 961/2017: 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) -----------------------------------14) Sinalização rodoviária na Rua do Forte, na Consolação – Pelouro do Trânsito: ------------Deliberação n.º 962/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2017, referente à sinalização rodoviária na Rua do Forte, na Consolação,
na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11232/17) -------------------------------------------15) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio turístico, na
Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------Deliberação n.º 963/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2017, referente à sinalização vertical para reserva de lugar de
estacionamento para o comboio turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, na próxima
reunião da Câmara Municipal. (NIPG11366/17) ----------------------------------------------------------16) Reserva de lugar de estacionamento, para pessoa com mobilidade condicionada, na Praceta
do Vale Verde, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 964/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2017, referente à reserva de lugar de estacionamento, para pessoa com
mobilidade condicionada, na Praceta do Vale Verde, em Peniche, na próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 11243/17) ---------------------------------------------------------------------------------17) Alteração de matrícula em lugar de estacionamento reservado para pessoa com mobilidade
condicionada, na Rua António Videira, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----------------------Deliberação n.º 965/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2017, referente à alteração de matrícula em lugar de estacionamento
reservado para pessoa com mobilidade condicionada, na Rua António Videira, em Peniche, na
próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11369/17) ----------------------------------------------18) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreita de
“Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”, executada pela empresa Sotecnisol Coberturas & Fachadas, L.da – Pelouro das Obras Municipais:--------------------------------------Deliberação n.º 966/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2017, referente à nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção
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provisória da empreitada de “Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”, executada
pela empresa Sotecnisol – Coberturas & Fachadas, L.da, na próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 11337/17) -----------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
19) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do Município,
para o ano de 2017 (modificação 13) – Pelouro das Finanças: ---------------------------------------Deliberação n.º 967/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 20 de julho de 2017, referente à alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades
Municipais do Município de Peniche, para o ano 2017 (modificação 13), na próxima reunião da
Câmara Municipal. (NIPG 11408/17) -----------------------------------------------------------------------20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 968/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 20 de julho de 2017, referente à alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano 2017 (modificação
14), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11409/17) -------------------------------------21) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------Deliberação n.º 969/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 19 julho de 2017, referente ao Orçamento participativo 2017, na próxima reunião
Câmara Municipal. (NIPG 11453/17) -----------------------------------------------------------------------22) 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 970/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento dos 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.(NIPG 10929/17) -----------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
23) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche
– Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 971/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente à integração de candidatos com deficiência ou incapacidade
através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11374/17)-----24) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 972/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente à integração de candidatos com deficiência ou incapacidade
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através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais
(Carpintaria), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11375/17) -------------------------25) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaço Internet) – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 973/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente à integração de candidatos com deficiência ou incapacidade
através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e
Ambiente (Espaço Internet), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11376/17) -------26) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 974/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente à integração de candidatos com deficiência ou incapacidade
através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e
Ambiente (Espaços Verdes), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11377/17) -------27) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo com o Mapa de
Pessoal 2017 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 975/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 17 de julho de 2017, referente à abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento,
de acordo com o Mapa de Pessoal 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG
11380/17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28) Horas extras dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a junho de 2017
– Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 976/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a
junho de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------29) 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 da Solidariedade Social: -----------------------------------------Deliberação n.º 977/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da 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. -----------------------------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
30) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das Finanças: -----Deliberação n.º 978/2017: 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
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próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 16636/13) ----------------------------------------------TOPONÍMIA:
31) Atribuição do nome de Caminho Quinta de Servantes, a uma artéria da localidade de
Coimbrã – Pelouro de Ligação às Freguesias: -----------------------------------------------------------Deliberação n.º 979/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-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: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia e considerando o parecer
favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 7 de julho de 2017, assente no fundamento
apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o
nome de Caminho Quinta de Servantes, na localidade de Coimbrã, freguesia de Atouguia da
Baleia, à artéria que nasce junto à Rua Vale Moreira, na localidade de Coimbrã, freguesia de
Atouguia da Baleia e termina no Caminho do Salgueiral. Proponho que a Câmara Municipal, no
uso da competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do Regulamento Municipal de Toponímia
e Numeração de Polícia, atribua o nome de Caminho Quinta de Servantes, na localidade de
Coimbrã, freguesia de Atouguia da Baleia, à artéria que nasce junto à Rua Vale Moreira, na
localidade de Coimbrã, freguesia de Atouguia da Baleia e termina no Caminho do Salgueiral.»
(Doc.544 16636/13) -------------------------------------------------------------------------------------------32) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria – Pelouro
de Ligação às Freguesias: -----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 980/2017: 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:
33) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 981/2017: 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) ----------------------------------------------------------------------------------34) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-Energy –
Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 982/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2017, referente à renovação 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:
35) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 – Pelouro
das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 983/2017: 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
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o ano de 2018, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10823/17) ------------------------PROTOCOLOS:
36) Candidatura ao Programa Ecovalor 2017/2018 – Pelouro da Educação: ---------------------Deliberação n.º 984/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 18 de julho de 2017, referente à candidatura ao Programa Ecovalor 2017/2018, na
próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG11234/17) -----------------------------------------------37) Relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G, referente ao período de 1 de janeiro a
30 de junho de 2017 – Pelouro da Juventude: -----------------------------------------------------------Deliberação n.º 985/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente ao relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G,
referente ao período de 1 de janeiro a 30 de junho, na próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 11325/17) -----------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
38) Permuta de inquilinos, no âmbito da operação de requalificação de fogos no Bairro Senhor
do Calvário – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------Deliberação n.º 986/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 12 de julho de 2017, referente à permuta de inquilinos, no âmbito da operação de
requalificação de fogos no Bairro Senhor do Calvário, na próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 11323/17) -----------------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
39) Ocupação de espaço público para animações de rua, requerida pela empresa Creative
Circus - Companhia de Animação e Espetáculos Circenses, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 987/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Grupo Creative Circus, por requerimento, datado de 12 de junho
de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 17 de julho de 2017, e a deliberação camarária do passado dia 10 de julho
de 2017, proponho que, conforme disposto no artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e
Ocupação do Espaço Público (RPOEP) e nos termos do artigo 84.º do mesmo diploma legal, se
emita uma licença para ocupação da via pública, com atividades de animação de rua (circenses),
conforme programa e condições anexas:
Período diurno: Workshop de circo e dança, gratuito:
Local: Jardim público;
Data: 25 a 27de julho de 2017, das 15h00 às 18h00;
Com montagem de estrutura aligeirada (tipo tenda) com cerca de 25 m2.
Período noturno: Espetáculo “Belly Fire” (fogo e dança):
Local: Jardim público (considerando os possíveis constrangimentos na zona do Campo da
República);
Data: 25 a 27 de julho de 2017, a partir das 22h00;
Com ocupação da via pública em cerca de 30 m2.
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Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a requerente do pagamento de taxas pelo
licenciamento da referida ocupação.» (Doc.545 NIPG 9849/17) --------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
40) 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 988/2017: 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: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Clube de Ténis de Peniche, por requerimento, datado de 7 de julho
de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, da mesma data, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 10 de julho
de 2017, que autorizou a emissão de uma Licença para Ocupação do Espaço Público, nos termos
do artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Licença de
Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro, para montagem de tenda de apoio, ao evento “Torneio de Ténis Sardinha Assada”, a
realizar no Parque do Murraçal, de 14 a 16 de julho corrente, entre as 09h00 e as 24h00.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o requerente do pagamento de taxas pelo
licenciamento inerente ao referido evento desportivo.» (Doc.546 NIPG 10511/17) ----------------41) 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 989/2017: 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: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de
Peniche (Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem), por requerimento, registado
nestes serviços no dia 10 de julho de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2017, proponho que seja
ratificado o meu despacho, datado de 11 de julho de 2017, que autorizou a emissão de uma licença
de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29
de setembro, para a realização do Festival da Sardinha de Peniche, no cais de apoio à Marina de
Recreio - DOCAPESCA, nos dias 15 e 16 de julho de 2017. Atendendo, ainda, à solicitação da
isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal,
proponho, ao abrigo do n.º 3 do Artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do
Município, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche
(Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem) do pagamento de taxas pelo
licenciamento do Festival da Sardinha de Peniche, a realizar nos dias 15 e 16 de julho de 2017.»
(Doc.547 NIPG 10637/17) ------------------------------------------------------------------------------------42) 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: ---------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 990/2017: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido no dia 18 de julho de 2017, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou a sua proposta, 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: --------«Atendendo ao solicitado pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”, por
requerimento, registado nestes Serviços em 12 de julho de 2017, e considerando a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, da mesma data, proponho que seja
emitida uma Licença de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do DecretoLei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para montagem de um palco de apoio ao evento “Festival
de Ranchos Folclóricos”, a realizar junto à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de
Ferrel, no dia 22 de julho de 2017, entre as 21h00 e as 24h00. Atendendo, ainda, à solicitação de
isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal,
proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do
Município, isentar o requerente do pagamento de taxas pelo licenciamento inerente ao referido
evento desportivo.» (Doc.548 NIPG 10846/17) -----------------------------------------------------------43) 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 991/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de
Peniche, nomeadamente pela Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, por
requerimento, registado nestes serviços no dia 11 de julho de 2017, e considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 12 de julho de 2017,
proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 14 de julho de 2017, que autorizou a
emissão das seguintes licenças e autorizações, para realização da Festa de Nossa Senhora da Boa
Viagem, na cidade de Peniche, nos dias e nas condições abaixo descritas:
1 - Feira Popular: de 14 de julho a 15 de agosto (33 dias):
- de 14 de julho a 21 de julho das 8h00 às 2h00;
- de 22 de julho a 03 de agosto das 8h00 às 3h00;
- de 04 a 08 de agosto das 8h00 às 4h00;
- de 09 a 15 de agosto das 8h00 às 2h00.
2 - Feira Franca e Tasquinhas: de 22 de julho a 8 de agosto (18 dias):
- de 22 de julho a 03 de agosto das 8h00 às 3h00;
- de 04 a 08 de agosto das 8h00 às 4h00.
3 - Espetáculos de música ao vivo, fogo de artifício, sardinhada e procissão do mar (a realizar na
Ribeira Velha) de 04 a 08 de agosto (5 dias):
- de 04 a 08 de agosto das 8h00 às 6h00.
4 - Festas Religiosas:
- Dia 5 de agosto, entre as 21h00 e as 2h00, com Procissão no Mar com os barcos;
- Dia 6 de agosto, entre as 15h00 e as 18h00, em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem;
- Dia 7 de agosto, entre as 11h00 e as 13h00 horas, em honra de São Pedro Gonçalves Telmo.
(A calendarização da festa foi aprovada em reunião de Câmara de 26 de junho de 2017)
- Licença de Recinto Improvisado, com palcos e tendas de apoio à instalação coletiva de
“tasquinhas”, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro;
- Licença para Espetáculos de Divertimentos ao Ar Livre, nos termos do artigo 41.º do
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Regulamento de Atividades Diversas do Município de Peniche, em conjugação com o disposto no
artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março;
- Autorização para a Ocupação de Espaço Público, nos termos do artigo 84.º do Regulamento de
Publicidade e Ocupação do Espaço Público, para funcionamento da festa;
- Autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de junho;
- Autorização para realização de Procissões Religiosas, nos termos do artigo 7.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/05, de 24 de março;
- Isenção de taxas, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município.» (Doc.549 NIPG 9427/17) ------------------------------------------------------------------44) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia, requerido pela Associação
Proferrel, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------Deliberação n.º 992/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação ProFerrel, por requerimentos, registados nestes
serviços, nos dias 7 e 9 de junho de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de julho de 2017, proponho que se autorize
a ocupação do espaço público, de 24 de julho a 4 de agosto de 2017, para montagem dos
equipamentos inerentes ao evento, e de 14 a 26 de agosto, para desmontagem dos mesmos, bem
como a emissão das seguintes licenças e autorizações, para realização da Festa de Nossa Senhora
da Guia, em Ferrel, nos dias e nas condições abaixo descritas:
- Licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º
268/2009, de 29 de setembro, de 5 a 12 de agosto de 2017;
- Autorização de Espetáculos de Divertimentos Públicos ao Ar Livre e outras Ações Públicas, nos
termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município de Peniche, em
conjugação com o disposto no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março,
de 5 a 12 de agosto de 2017;
- Autorização para a ocupação de espaço público, nos termos do artigo 84.º do Regulamento de
Publicidade e Ocupação do Espaço Público, para montagem e desmontagem dos equipamentos,
de 24 de julho a 25 de agosto, e funcionamento da festa, de 5 a 12 de agosto de 2017;
- Autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de junho, de 5 a 12 de agosto de 2017;
- Autorização para realização de Procissão Religiosa, nos termos do artigo 7.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/05, de 24 de março, no dia 5 de agosto de 2017;
- Autorização para atividades desportivas, nos termos do artigo 44.º e 45.º do Regulamento das
Atividades Diversas do Município de Peniche e artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005,
de 24 de março, dado serem atividades que podem afetar o trânsito normal, nos dias 6, 7 e 12 de
agosto de 2017;
- Autorização para instalação e Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante, para os
divertimentos públicos, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro, de 5 a 12 de agosto de 2017;
- Isenção de taxas, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município.» (Doc.550 NIPG 8497/17) ------------------------------------------------------------------45) Licenciamento de espetáculo de variedades e de teatro de revista, requerido pela Associação
de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 993/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 18 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação Educação Física Cultural Recreativa Penichense, por
requerimento, datado de 17 de julho de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 18 de julho de 2017, e a falta de tempo útil para
apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de
18 de julho de 2017, que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos
dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização de
espetáculos com música ao vivo, no pavilhão da referida Associação, sito na Avenida das Escolas,
em Peniche, no dia 22 de julho corrente. Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e
considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação
Educação Física Cultural Recreativa Penichense do pagamento de taxas pelo licenciamento do
referido espetáculo.» (Doc.551 NIPG 11188/17) ---------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
46) 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 994/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 10 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 a informação interna dos Serviços de Turismo, em anexo, 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, conceda um subsídio, no valor de 4250,00 euros, à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, enquanto coorganizador do Carnaval de
Verão, destinado a criar condições para a participação dos grupos no desfile, nas condições da
informação n.º 23/2017, datada de 07 de julho de 2017.» (Doc.552 NIPG 10811/17)--------------47) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros, para os prémios do XXV
Concurso de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação: -----------------------------------------------Deliberação n.º 995/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-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: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da realização do XXV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, e em
cumprimento das respetivas normas, aprovadas pela Câmara Municipal, em 04 de abril de 2017,
o Júri reuniu-se, no passado dia 26 de junho, e avaliou os trabalhos apresentados, tendo decidido
atribuir os prémios de acordo com a informação prestada pelo Secretariado do Júri, datada de
07 de julho de 2017, registada sob o n.º 11042, que se anexa. Assim, e para criar condições para
a atribuição dos prémios do XXV Concurso de Rendas de Bilros aos premiados, 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, conceda um subsídio, no valor de 4110,00 euros,
à Associação Peniche Rendibilros, destinado ao pagamento dos prémios e participações no XXV
Concurso de Rendas de Bilros, organizado pelo Município.» (Doc.553 NIPG 4506/17) -----------48) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em
despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------------------------------------
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Deliberação n.º 996/2017: 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. -----------------------------------------------------------------------------------------49) 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 997/2017: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido no dia 18 de julho de 2017, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, datada
de 5 de julho de 2017, 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 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Atlético Clube de
Geraldes o apoio logístico para a organização do Almoço de Angariação de Fundos, que se
realizará no dia 23 de julho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para
apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional
da iniciativa a apoiar.» (Doc.554 NIPG 10925/17) ------------------------------------------------------50) 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 998/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 5 de julho de 2017, 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 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Atlético Clube de
Geraldes o apoio financeiro no valor de 135,00 € para a organização do 14.º Torneio de Futsal,
no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual,
considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.»
(Doc.555 NIPG 10927/17) ------------------------------------------------------------------------------------51) 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 999/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
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: ----------------------------------------------------------------------------------«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 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Clube Stella Maris
Peniche o apoio financeiro no valor de 187,00 € para a organização do I Masters Fernando Silva,
no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual,
considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.»
(Doc.556 NIPG 10924/17) ------------------------------------------------------------------------------------52) Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, no âmbito de
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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 1000/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
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: ----------------------------------------------------------------------------------«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 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Rancho Folclórico
"Os Camponeses da Beira-Mar" o apoio financeiro no valor de 220,00 € para a organização do
31.º Festival de Folclore, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para
apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional
da iniciativa a apoiar.» (Doc.557 NIPG 10923/17) ------------------------------------------------------53) 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: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1001/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-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: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido de apoio logístico efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Sebastião de Peniche, a 08 de março de 2017, registado sob o n.º 11061, para
a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem de Peniche, e que, após
concertação das disponibilidades do Município com a respetiva Organização, se concluiu que o
Município não dispõe das tendas solicitadas, proponho, 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, que a Câmara Municipal conceda o apoio
solicitado, de acordo com as disponibilidades, e atribua um apoio financeiro, no valor de 8118,00
euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, para fazer face
à despesa a realizar com o aluguer das tendas.» (Doc.558 NIPG 10605/17) ------------------------54) 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 1002/2017: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 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: -----------------------------------------------------------------------------«Autorizo, no uso da prorrogativa prevista no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, que seja atribuído o apoio logístico solicitado, à Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia de São Sebastião de Peniche, para a realização do Festival da Sardinha, e proponho
que seja ratificado o meu despacho.» (Doc.559 NIPG 10957/17)--------------------------------------55) Isenção de taxas pelo licenciamento de mostra de artesanato, solicitada pela União
Desportiva e Cultural de São Bernardino – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------Deliberação n.º 1003/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada 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: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela União Desportiva e Cultural São de Bernardino, por requerimento,
datado de 7 de julho de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2017, atendendo, ainda, à solicitação de isenção
de taxas e considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho,
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ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar
a União Desportiva e Cultural de São Bernardino do pagamento das taxas, relativas à emissão
de uma licença de ruído, para realização de Mostra de Artesanato, nos dias 22 e 23 de julho e 5
e 6 de agosto de 2017.» (Doc.560 NIPG 10512/17) ------------------------------------------------------56) 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 1004/2017: 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: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o e-mail da Associação de Natação do Distrito de Leiria, datado de 13 de junho
de 2017, relativo ao alojamento gratuito no Centro de Alto Rendimento, com vista à realização
do Curso Complementar de Arbitragem, a nível Nacional, 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 nos termos do n.º 1 a) da Cláusula Segunda do Protocolo de Cooperação
celebrado entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de
Natação do Distrito de Leiria, no dia 3 de agosto de 2015, autorize que o Município disponibilize
as instalações do centro de Alto Rendimento, nos termos da informação n.º 6/17 desse serviço,
datada de 12 de julho de 2017.» (Doc.561 NIPG 10981/17) --------------------------------------------57) Atribuição de apoio à Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito
de uma candidatura submetida na 1.ª fase de apoio às atividades regulares, para a realização
da Feira Anual da Serra d’El-Rei – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------Deliberação n.º 1005/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 19 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 a informação da técnica Sofia Gomes, datada do dia 19 de julho de 2017, que se
anexa, 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 5.º
e 51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana –
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa o apoio logístico solicitado, para a organização da
Feira Anual da Serra d’El-Rei, que se realizará no dia 4 de agosto.» (Doc.562 NIPG 11336/17)
58) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, no
âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a
atuação do Rancho Folclórico Alma Lusa - Brasil – Pelouro do Associativismo: ----------------Deliberação n.º 1006/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 19 de julho de 2017, 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 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Centro de
Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes para a organização da Atuação do Rancho
Folclórico Alma Lusa - Brasil, que decorrerá no dia 26 de julho, no Fórum da Parreirinha, o
apoio logístico e financeiro, no total de 238,00 euros, 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.» (Doc.563 NIPG 11382/17) ---------------
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
59) 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 1007/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente 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:
60) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 1008/2017: Deliberado apreciar o processo referente à Fortaleza de Peniche na
próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 1009/2017: Deliberado concordar com as seguintes propostas do senhor
Presidente da Câmara, apresentadas verbalmente: --------------------------------------------------------- Que se realize uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, no dia 27 de julho de 2017, com
início às dezoito horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------- Que a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 8 de agosto de 2017, com
caráter público, tenha início às nove horas e quinze minutos. -------------------------------------------- Que a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 14 de agosto de 2017, seja
suprimida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1010/2017: 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 e trinta 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,
, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo.--------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
18 de setembro 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. ----------------------------------------
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O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________
A Diretora de Departamento,
(assinado no original)
_____________________________________

