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ATA N.º 42/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017
Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, Pedro Miguel
Carvalho Maldonado Freitas, 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 intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do
Planeamento;------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) 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; --------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de subestação, sita na praia
da Almagreira, apresentado pela empresa AW-Energy Oy, Sucursal em Portugal – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, na Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da
– Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia
unifamiliar, sita na Rua do Rossio, n.º 11, na Serra d’El-Rei, apresentado por José Sebastião
Martins Monteiro – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, sita na
Avenida do Mar, n.º 33, em Ferrel, apresentado por João Manuel Antunes Santos – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para alterações no decurso de obra, sita na Rua Nossa
Senhora de Fátima, em Ferrel, apresentado por João Miguel Soares Jorge – Pelouro do Urbanismo;
------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Travessa
do Canto, em Coimbrã, apresentado por José Júlio de Oliveira – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------- 9) Pedido de licenciamento para alteração de fachada de estabelecimento
comercial, sito na Rua da Paz, em Ferrel, apresentado pela empresa M. L. Vala, L.da – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia
unifamiliar, sita na Rua do Cataló, n.º 63, em Ferrel, apresentado por Francisco Gualdino Sousa
Martins – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Pedido de licenciamento provisório, da exploração de posto de abastecimento
de combustíveis para consumo público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,
apresentado pela empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. – Pelouro do Urbanismo; -------------------------- 12) Proposta de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse
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público municipal da regularização da atividade pecuária de Susana Maria Ferreira Silvestre
Santos – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da
Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino; ------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa Rip Surf –
Artigos de Desporto, Unipessoal, L.da, para a criação de condições para continuar o
desenvolvimento de ações que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda –
Pelouro das Atividades Económicas;------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas, para adesão à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas – Pelouro da
Cultura;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, a Freguesia da Serra d’ElRei e a Fundação Inês de Castro, para organização e dinamização de projetos culturais versando a
temática Inesiana no concelho de Peniche – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------- 17) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro Social da
Bufarda, para fornecimento de água a espaços privados de uso público – Pelouro do
Associativismo;------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18) Adenda ao protocolo celebrado entre o Município de Peniche e o Clube Stella
Maris de Peniche, para reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto; ------------------- Regulamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 19) Normas da III Gala da Juventude do Concelho de Peniche – Pelouro da
Juventude;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Proposta da Sociedade Filarmónica União 1.ª de Dezembro de 1902 de
Atouguia da Baleia, para alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito
Desportivo a Jovens Atletas – Pelouro da Juventude; --------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 21) 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 17) – Pelouro
das Finanças;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos de prestação de contas: ------------------------------------------------------------------------- 23) Relatório do resultado da verificação interna efetuada à conta de gerência do
Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativa ao período de 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2010, elaborado pelo Tribunal de Contas – Pelouro das Finanças; ------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública a celebrar entre o
Município de Peniche e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionária e Afins – Pelouro das Finanças;--------------------------------------- Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 25) Concurso Limitado por Prévia Qualificação com Publicidade Internacional
"Prestação de Serviços para Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança em
Obra da Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche" – Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento;-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Rasteio do cancro da mama no concelho de Peniche no ano de 2017 – Pelouro
da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------
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------------------- 27) Ponto de situação dos pedidos de habitação Social – Pelouro da Solidariedade
Social;----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos Municipais:------------------------------------------------------------------------------------- 28) Cedência da loja n.º 13 do Mercado Municipal de Peniche, de Isabel Maria
Faustino Pereira de Almeida para Bruno Manuel Sousa Rodrigues – Pelouro de Mercados e Feiras;
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 29) Licenciamento para colocação de publicidade diversa, requerido pela
empresa Arebiri - Eventos Unipessoal, L.da, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30) Ocupação de espaço público, requerida pela empresa Carlitos Unipessoal,
L.da, para instalação de circo, junto à Rua da Ponte Velha, em Peniche, com isenção de taxas –
Pelouro das Atividades Económicas;------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Ocupação de espaço público, requerida por Maria Júlia Belo Sousa, para
instalação de estrados/rampas, na Rua Mendo de Fóis Osório, nos Casais de Mestre Mendo –
Pelouro das Atividades Económicas;----------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
pagamento dos encargos com a manutenção do jardim público do Casal Moinho, no primeiro
semestre de 2013, e para comparticipação nas despesas com a aquisição de gasóleo, no ano de
2015 – Pelouro de Ligação às Freguesias;------------------------------------------------------------------------------------- 33) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 2.ª fase de apoio
às atividades regulares – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------------------------------- 34) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do
Intercâmbio Internacional “Creating Through Europe” - Pelouro do Associativismo; --------------------------------- 35) Isenção de taxas pelo licenciamento de instalação e funcionamento de um
circo, solicitada pela empresa Carlitos Unipessoal, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------- 36) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Tomás Alexandre
Rodrigues Martins – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------- 37) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José António Vagos
Macatrão – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 38) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Telmo Duarte Santos
Ferreira – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira,
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves e
Rodrigo Lopes, Chefe de Divisão e Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a treze da ordem do dia,
Margarida Gonçalves, Técnica Superior Jurista do Departamento Administrativo e Financeiro,
durante o período de audição do público, e João Raminhos, dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, durante a apreciação e votação do ponto vinte e cinco da ordem do dia. ------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
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O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Sandra Cristina
Machado Matos comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado
Freitas, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado
pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547,
datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e
legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos
termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 35/2017, da reunião camarária realizada no passado dia
17 de julho, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação da ata os membros da
Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
- Eugénio Nunes solicitou um ponto de situação relativamente às questões da Fonte dos Loureiros
e passeio no Alto de Veríssimo. Referiu o problema dos esgotos a céu aberto na localidade, e
questionou qual o ponto de vista da Câmara Municipal, na tentativa da sua resolução, uma vez que
se trata de um problema de saúde pública. Tendo em conta o acompanhamento e o compromisso
assumido, por parte da Câmara Municipal, o senhor Presidente da Câmara deu conta de que o
assunto do rebanho de cabras, e segundo as últimas informações, se encontra tendencialmente
resolvido, não tendo por isso, sido descrito pelos presentes. Sobre a questão da Fonte dos
Loureiros, disse já terem iniciado o desenvolvimento de alguns trabalhos, aos quais seria dada
prioridade e que deixariam para a próxima composição de câmara, a abordagem à reabilitação e
manutenção dos lavadouros. Relativamente aos esgotos, disse pretenderem que, até final do atual
mandato e com o envolvimento dos SMAS, se faça uma intervenção para minimizar a situação.
Sugeriu que os munícipes fizessem uma lista de todas as situações, para que, também, até ao final
do mandato, fizesse uma apreciação. O senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente ao
passeio no Alto do Veríssimo disse que, o assunto foi objeto de apreciação, na última reunião de
câmara, onde a DPGU ficou encarregada de preparar uma informação, com o objetivo de se
avançar com o processo de expropriação do terreno em causa. O senhor Eugénio Nunes referiu a
desmatação que foi efetuada num espaço existente junto à escola, todavia, disse que o lixo
proveniente dessa mesma desmatação continuava no terreno. O senhor Vice-Presidente da
Câmara deu nota de que os serviços de fiscalização se deslocaram ao local e que haviam dado
indicações ao proprietário para proceder à remoção daquele lixo, uma vez que, o Município não o
pode fazer, por se tratar de uma propriedade privada. O senhor Eugénio Nunes lembrou
continuarem a aguardar pelo alcatroamento, nomeadamente, da Rua dos Loureiros. O senhor VicePresidente da Câmara esclareceu que o compromisso assumido foi que, este local seria uma das
prioridades, no que toca ao asfaltamento. Deu nota de terem sido reiniciados os trabalhos de
alcatroamento nos Casais Brancos, após interrupção, por ter estado fechada para férias a empresa
fornecedora de alcatrão, e que, seguidamente, iriam para a localidade de Bufarda. O senhor
Presidente da Câmara disse que a Câmara sempre tratou de todos os assuntos com respeito e
que, relativamente ao assunto do rebanho de cabras, agiu de acordo com a margem de tolerância
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da população, representada pelos presentes nas reuniões de câmara. ----------------------------------- Teresa Chagas questionou se existia alguma resposta relativamente à questão que colocou na
reunião de câmara de 13 de junho, relativamente a uma situação de atropelamento de um cão, em
frente à sua porta, e da solicitação que efetuou para reembolso das despesas veterinárias que teve
com o animal. A Técnica Superior Jurista do Departamento Administrativo e Financeiro,
Margarida Gonçalves, esclareceu que a lei, para este tipo de situações, prevê que sejam os Serviços
Veterinários Municipais, a decidir o procedimento a adotar, não sendo por isso responsabilidade
do Município, o pagamento dessas despesas. Informou que o processo se encontra no Gabinete
Jurídico para informar, por forma a que a munícipe possa obter a resposta pela qual tem vindo a
aguardar. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que a munícipe reunisse com a Técnica
Superior Jurista do Departamento Administrativo e Financeiro, para esclarecimento do assunto. - Idalina Matias, como representante da Associação Os Patudos de Peniche, solicitou o ponto de
situação relativamente à proposta que efetuaram sobre o funcionamento do canil. O senhor
Presidente da Câmara esclareceu que, o que foi abordado foi a forma de enquadrar a questão do
voluntariado nas instalações e nas competências do Município, e que para isso, na relação com o
senhor Vice-Presidente da Câmara, havia sido criado um horário. Disse reconhecer e agradecer a
disponibilidade para o voluntariado, de acordo com os horários que os serviços têm para este efeito.
Disse ter registado a disponibilidade apresentada para mais tempo de voluntariado, e que o senhor
Vice-Presidente da Câmara iria verificar, na relação com os serviços, se existiam condições para
haver mais um período de voluntariado. --------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu nota das datas que foram avançadas, para a inauguração da Escultura Memorial na Fortaleza
e para a realização de uma sessão ordinária da Assembleia Municipal. -------------------------------- No dia 25 de agosto, acolheu em Peniche, uma ação solidária de recolha de fundos, desenvolvida
por onze elementos espanhóis, da organização Uma braçada, um cêntimo. Deixou uma palavra de
reconhecimento a todos os que participaram e se envolveram na concretização desta ação. -------- No dia 26 de agosto, esteve presente na prova de Águas Abertas – Peniche a Nadar, com cerca
de cento e vinte participantes, numa ação conjunta entre, Câmara Municipal de Peniche, Federação
Portuguesa de Natação e Associação de Natação do Distrito de Leiria. -------------------------------- No dia 26 de agosto, participou numa demonstração de SUP, no lago do Parque D. Carlos, nas
Caldas da Rainha, a convite da Gazeta das Caldas e pela organização da Feira dos Frutos, da
responsabilidade da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. ------------------------------------------ No dia 28 de agosto, participou na reunião do Conselho de Administração dos SMAS e no
acompanhamento dos trabalhos de colocação da Escultura Memorial na Fortaleza. ----------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 21 a 28 de agosto do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião sobre as obras municipais de reabilitação do Bairro do Calvário, um investimento
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municipal na ordem dos 600 mil euros que irá contribuir para o aumento da qualidade de vida
dos residentes neste bairro;
- Na receção oficial ao Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa no decurso da sua visita ao
Forte de Peniche;
- No acompanhamento efetivo das seguintes obras municipais:
- Sinalização e colocação de abrigos rodoviários na Rua Luís de Camões;
- Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
- Intervenção na E.B. 1 e JI de Bufarda;
- Intervenção na Fortaleza de Peniche;
- Construção do futuro Museu de Serra D’El Rei;
- No concerto de “Salmar”. Um concerto integrado no Festival “Música de Cá”, organizado pela
Câmara Municipal de Peniche. Uma palavra de apreço ao músico Salmar, penichense que começa
a projetar-se também a nível nacional. Votos de muitos sucessos para todos os que protagonizam
este projeto.
- No XIX Festival de Folclore da Freguesia Serra D'El-Rei, organizado pelo Rancho D Pedro I.
Parabenizar todos os elementos deste grupo pelos seus 33 anos de existência e pela sua
intervenção na manutenção das raízes tradicionais da Freguesia de Serra D’El Rei;
- Na III Prova de Águas Abertas. Esta prova contou com mais de 120 participantes e foi um
verdadeiro sucesso. Uma iniciativa realizada pela Câmara Municipal em coorganização com a
Associação de Natação do Distrito de Leiria e da Federação Portuguesa de Natação.» ----------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 25 de agosto, reuniu-se com o promotor, de uma nova empresa privada, que irá surgir,
com oferta de serviços de psicologia, fisioterapia e terapia da fala. ------------------------------------- Esteve presente na III Prova de Águas Abertas, no âmbito da iniciativa Peniche a Nadar,
felicitando todos os envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------ No dia 26 de agosto, a convite do Rancho Folclórico da Serra d’El-Rei, participou nas
comemorações do seu 33.º aniversário, felicitando-o por isso.------------------------------------------- Nos dias 25 e 26 de agosto, esteve presente no Festival Musica de Cá, agradecendo e felicitando,
todas as bandas envolvidas neste festival de 2017. -------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações, anteriormente referidas. Felicitou, também, a comissão organizadora
das Festas do Lugar da Estrada e a abertura do posto de combustíveis low-cost. O senhor
Presidente da Câmara associou-se às felicitações à jovem comissão das Festas do Lugar da
Estrada e ao posto de combustíveis low-cost. --------------------------------------------------------------- Solicitou, uma vez mais, a informação que já havia solicitado, relativamente ao carro elétrico,
nomeadamente a deliberação da sua aquisição, valor e tempo que está imobilizado. O senhor
Presidente da Câmara disse que a informação sobre este assunto seria disponibilizada, assim que
possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou um balanço daquilo que, durante o mês de agosto, foi a atividade do comboio turístico,
e informação do que se passava com o comboio, uma vez que, funcionou poucas vezes e estranhou
o facto de, só funcionarem dois, dos três atrelados. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse
que iria verificar o que se passava e que daria informação, posteriormente. --------------------------- Deu nota de que, nas zonas onde estão instalados moloks, os passeios estão cheios de gordura e
com um cheiro nauseabundo, nomeadamente, o que existe na Rua Alexandre Herculano, segundo
chamada de atenção, que recebeu de uma munícipe. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse
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que, relativamente ao caso do molok da Rua Alexandre Herculano, iriam intervir, por forma a
minimizar o problema. Informou que, no núcleo central da cidade, foram tomadas um conjunto de
medidas para minimizar o impacto da situação, ou seja, foi feita lavagem de todos os contentores,
três vezes, no ano, lavagem de todos os moloks, foi solicitado à Valorsul a lavagem dos ecopontos
e o piso e os passeios, foram lavados com os recursos do Município. ---------------------------------- Questionou o ponto de situação, relativamente à obra do cemitério de Ferrel. O senhor Presidente
da Câmara esclareceu que todas as obras, de uma forma geral, sofreram as consequências dos
apoios logísticos dados às diversas iniciativas que se realizaram em todo o concelho e com as férias
dos trabalhadores. Disse que, após a passagem desta fase, iriam ser retomadas, sendo a grande
preocupação do momento, as escolas, para o início do ano letivo. Relativamente à intervenção no
cemitério de Ferrel, disse que seria retomada de acordo com o objetivo traçado em conjunto com
a Junta de Freguesia de Ferrel. -------------------------------------------------------------------------------- Disse que, segundo a informação que tem, o asfaltamento das ruas do concelho está com cerca
de um mês de atraso, relativamente aos mapas de trabalho. Disse que, relativamente à freguesia de
Ferrel, estavam previstos asfaltamentos para o mês de julho, e que à data, ainda não tinham sido
efetuados. O senhor Vice-Presidente da Câmara justificou o atraso, com o fecho da empresa
fornecedora do alcatrão. Disse que, mesmo sem a equipa de asfaltamentos completa, uma vez que,
ainda se encontram trabalhadores de férias, foram retomados os trabalhos de asfaltamento, nos
Casais Brancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao corta-canas, disse que o pedido havia sido colocado, antes de agosto e que
havia estado, em Ferrel, no dia 4 de agosto, durante a manhã. O senhor Vice-Presidente da
Câmara informou que o corta-canas havia sido solicitado pelo Comandante Operacional
Municipal, para intervenções no Pinhal Municipal e que, posteriormente, seria dada continuação
à intervenção, em Ferrel, de acordo com o pedido que a Junta de Freguesia havia efetuado. ------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) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento:-----------Deliberação n.º 1226/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, referente ao desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte, na próxima reunião da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------2) 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 1227/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, 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) ----------3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de subestação, sita na praia da
Almagreira, apresentado pela empresa AW-Energy Oy, Sucursal em Portugal – Pelouro do
Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 1228/2017: 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: -----«Notificar a firma requerente em conformidade com o parecer emitido pela Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 21 de agosto de 2017, sobre o pedido de
licenciamento de alteração e ampliação de subestação, sita na praia da Almagreira, freguesia de
Ferrel, apresentado em 16 de fevereiro de 2017.» --------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.683 DPGU 28/17) ---------4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na
Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro
do Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1229/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio urbano sito
na Rua da Palmeira, lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Sousa Madeira &
Irmãos, L.da, no dia 8 de março de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 14 de Agosto de 2017. Os Projetos de
especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo
20.º do diploma acima referido.
Aceitar a cedência da área de 21,50m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 941, da freguesia de Ferrel, e inscrito na Matriz Predial
Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 3845, para ser integrada no domínio público,
nomeadamente para arruamentos e passeios.»------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.684 DPGU 39/17) -----------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua
do Rossio, n.º 11, na Serra d’El-Rei, apresentado por José Sebastião Martins Monteiro –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1230/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua do Rossio, n.º 11, lugar e
freguesia da Serra d’El-Rei, apresentado em nome de José Sebastião Martins Monteiro, no dia 24
de abril de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento
(DPGU), datado de 23 de Agosto de 2017. Os Projetos de especialidades deverão ser
apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima
referido.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.685 DPGU 68/17) -----------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, sita na Avenida do Mar,
n.º 33, em Ferrel, apresentado por João Manuel Antunes Santos – Pelouro do Urbanismo: ---Deliberação n.º 1231/2017: 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: ------
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«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 João Manuel Antunes Santos, no dia 1 de junho de 2017, para legalização de alterações
em moradia, sita na Avenida do Mar, n.º 33, lugar e freguesia de Ferrel, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1 da alínea a) do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual
redação (RJUE), pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de agosto de 2017.» (Doc.686 DPGU 96/17) -------7) Pedido de licenciamento para alterações no decurso de obra, sita na Rua Nossa Senhora de
Fátima, em Ferrel, apresentado por João Miguel Soares Jorge – Pelouro do Urbanismo: -----Deliberação n.º 1232/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 42/17, respeitante ao processo n.º
22/16, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome
de João Miguel Soares Jorge, no dia 9 de junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 21 de Agosto de 2017. Os Projetos de
especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo
20.º do diploma acima referido.» (Doc.687 DPGU 102/17)---------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Travessa do Canto, em
Coimbrã, apresentado por José Júlio de Oliveira – Pelouro do Urbanismo: -----------------------Deliberação n.º 1233/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio urbano sito na Travessa do Canto,
lugar de Coimbrã, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de José Júlio de
Oliveira, no dia 9 de junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística
e Ordenamento (DPGU), datado de 17 de agosto de 2017. Os projetos de especialidades deverão
ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima
referido.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.688 DPGU 103/17) ----------------------------------------------------------9) Pedido de licenciamento para alteração de fachada de estabelecimento comercial, sito na
Rua da Paz, em Ferrel, apresentado pela empresa M. L. Vala, L.da – Pelouro do Urbanismo: -Deliberação n.º 1234/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de fachada de estabelecimento comercial, sito na Rua da Paz, lugar e freguesia de
Ferrel, apresentado em nome de M. L. Vala, L.da, no dia 14 de junho de 2017, nas condições do
parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 22 de Agosto de
2017. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme
dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» -----------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.689 DPGU 106/17) -----------------------------------------------------------
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10) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na
Rua do Cataló, n.º 63, em Ferrel, apresentado por Francisco Gualdino Sousa Martins – Pelouro
do Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1235/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua do Cataló, n.º 63, lugar e
freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Francisco Gualdino Sousa Martins, no dia 21 de
junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento
(DPGU), datado de 23 de Agosto de 2017. Os Projetos de especialidades deverão ser
apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima
referido.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores Filipe Sales e Pedro Freitas não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.690 DPGU 111/17) ------------------------------11) Pedido de licenciamento provisório, da exploração de posto de abastecimento de
combustíveis para consumo público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,
apresentado pela empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. – Pelouro do Urbanismo: ---Deliberação n.º 1236/2017: 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: -----«Deferir o pedido de licenciamento provisório, da exploração do posto de abastecimento de
combustíveis para consumo público, com o prazo até 31 de dezembro de 2017, com o fundamento
previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual
redação.» (Doc.691 DPGU R457/13)-----------------------------------------------------------------------12) Proposta de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal
da regularização da atividade pecuária de Susana Maria Ferreira Silvestre Santos – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1237/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que seja emitido parecer desfavorável para o pedido de deliberação
fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal da regularização da atividade
pecuária, apresentado por Susana Maria Ferreira Silvestre Santos. (DPGU R566/17) --------------13) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do Poço,
em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino: --------------------------------------------Deliberação n.º 1238/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento do ponto de situação do processo relativo à construção de uma vedação, junto à
Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia. ---------------------PROTOCOLOS:
14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa Rip Surf – Artigos de
Desporto, Unipessoal, L.da, para a criação de condições para continuar o desenvolvimento de
ações que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1239/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que:
• O Município de Peniche tem vindo a apostar na marca “Peniche – Capital da Onda” como
fator distintivo do seu território, associando uma dupla dimensão da onda, desporto e energia, e
que esta designação pretende sobretudo afirmar Peniche no contexto nacional e internacional
legitimamente sustentada nas suas características naturais, potencialidades e oportunidades que
existem no concelho;
• Que a Rip Curl tem sido parceira na realização de eventos relacionados com o Surf, com uma
presença comercial estável no território de Peniche e com efeito dinamizador na promoção do
surf como modalidade desportiva de referência em Peniche, e que reconhece todo o trabalho
desenvolvido pelo Município de Peniche pela promoção dos desportos de deslize nas ondas;
• Que a Rip Curl tem todo o interesse que Peniche, enquanto Capital da Onda possa ser um fator
alavancador para a sua atividade, quer em termos de negócio, quer em termos do desenvolvimento
dos desportos da onda, mas sobretudo, no que diz respeito à sua responsabilidade social,
enquanto agente económico e social nesta área;
Proponho, nos termos previstos na alínea j) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, a celebração de um protocolo entre o Município de Peniche e a Rip Surf Artigos de Desporto, Unipessoal L.da, representante da marca Rip Curl em Portugal, que tem
como objetivo a criação de condições para continuar o desenvolvimento de ações que permitam
fomentar e afirmar a marca – Peniche Capital da Onda.» (Doc.692 NIPG 4432/17) --------------15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas, para adesão à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas – Pelouro da Cultura:
Deliberação n.º 1240/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto 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, nos termos das alíneas r) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre o
Município de Peniche e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), que
tem como objetivo criar condições para que o Município integre a Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas de forma a contribuir para o desenvolvimento da sua função social e cultural no âmbito
da inclusão social, democratização do acesso à informação, participação dos cidadãos na vida
pública e para a igualdade de oportunidades.» (Doc.693 NIPG 12945/17) --------------------------16) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, a Freguesia da Serra d’El-Rei e a
Fundação Inês de Castro, para organização e dinamização de projetos culturais versando a
temática Inesiana no concelho de Peniche – Pelouro da Cultura: -----------------------------------Deliberação n.º 1241/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 24 de gosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que:
1. A Fundação Inês de Castro tem como objeto a investigação e divulgação da história, da cultura
e da arte relacionadas com a temática Inesiana, a promoção e apoio a estudos e atividades
culturais centradas em Inês de Castro, a sua época ou épocas mais próximas deste mito e
proporcionar o aparecimento de novos valores culturais, e que é detentora de um vasto património
documental e museológico;
2. O Município de Peniche, no âmbito da rede museológica concelhia, encontra-se a ultimar a
instalação do Museu de Serra d´El-Rei, no qual será dado especial enfâse à temática Inesiana na
sua relação com o concelho de Peniche e, em particular, com a Vila de Serra d’El-Rei;
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3. A Freguesia de Serra d’El-Rei colabora com o Município de Peniche no projeto de instalação
do Museu de Serra d’El-Rei;
Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de
Peniche, a Freguesia da Serra d’El-Rei e a Fundação Inês de Castro, que tem como objetivo
definir as condições de colaboração e de associação para organização e dinamização de projetos
culturais versando a temática Inesiana no concelho de Peniche e, em particular, na produção de
exposição a inaugurar no Museu de Serra d’El-Rei.» (Doc.694 NIPG 13277/17) ------------------17) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro Social da Bufarda, para
fornecimento de água a espaços privados de uso público – Pelouro do Associativismo: ---------Deliberação n.º 1242/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 24 de gosto 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, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre o Município
de Peniche e o Centro Social da Bufarda, que tem como objetivo o fornecimento de água a espaços
privados de uso público do Centro Social da Bufarda, nomeadamente ao parque infantil e jardim
adjacente ao Centro de Dia da Bufarda.» (Doc.695 NIPG 13235/17) --------------------------------18) Adenda ao protocolo celebrado entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de
Peniche, para reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto: ----------Deliberação n.º 1243/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando que:
1. O protocolo celebrado para comparticipação do Município de Peniche na renovação do piso
do Pavilhão Polivalente do Clube Stella Maris de Peniche.
2. Que a candidatura apresentada pelo Clube Stella Maris ao Programa de Reabilitação de
Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., não foi
aprovada;
3. Que o Município, nos termos da alínea a) do n.º 1 da clausula 2.ª do referido protocolo,
manifestou intenção de comparticipar a renovação do piso até ao máximo de 50% do valor da
adjudicação com IVA, caso a candidatura não viesse a ser aprovada;
Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da a) do n.º 1 da clausula 2.ª do protocolo e da
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a adenda
ao protocolo celebrado entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de Peniche, para
comparticipação da renovação do piso do Pavilhão Polivalente do Clube Stella Maris de Peniche,
que tem como objetivo a definição do valor do investimento a realizar pelo Clube Stella Maris de
Peniche e da comparticipação do Município de Peniche.» (Doc.696 NIPG 13272/17)-------------REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
19) Normas da III Gala da Juventude do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude: ------Deliberação n.º 1244/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora
Clara Abrantes, datada de 27 de julho de 2017, relativa às Normas da III Gala da Juventude do
Concelho de Peniche. (NIPG 12015/17) --------------------------------------------------------------------20) Proposta da Sociedade Filarmónica União 1.ª de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia,
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para alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas
– Pelouro da Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1245/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora
Clara Abrantes, datada de 27 de julho de 2017, referente à proposta da Sociedade Filarmónica
União 1.ª de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, para alteração ao Regulamento de
Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas. (NIPG 12016/17) -------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
21) 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 1246/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 20 de julho de 2017, relativa à 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), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11409/17)--------------22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 17) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1247/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto 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 DDAF, de 23 de agosto de 2017, que se anexa, proponho que a
Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017
(modificação n.º 17), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.697
NIPG 13198/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
23) Relatório do resultado da verificação interna efetuada à conta de gerência do Município e
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativa ao período de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2010, elaborado pelo Tribunal de Contas – Pelouro das Finanças:--------------Deliberação n.º 1248/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto 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 do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 24 de
agosto de 2017, proponho que a Câmara Municipal tome conhecimento das respostas/justificações a dar ao Tribunal de Contas, às recomendações constantes no relatório n.º 2/2017 –
Verificação interna de contas, 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, e remeta as mesmas à
Assembleia Municipal para apreciação e conhecimento.» (Doc.698 NIPG 4432/17)---------------RECURSOS HUMANOS:
24) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche
e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas
Públicas, Concessionária e Afins – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------Deliberação n.º 1249/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de gosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche e o STAL – Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e
Afins, que tem por âmbito de aplicação todos os trabalhadores do Município de Peniche filiados
no STAL, no momento do início do processo negocial, bem como os que se venham a filiar neste
sindicato durante o período de vigência do ACEP. Anexo minuta do referido Acordo.» (Doc.699
NIPG 11789/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
25) Concurso Limitado por Prévia Qualificação com Publicidade Internacional "Prestação de
Serviços para Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança em Obra da
Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche" – Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1250/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para não dar provimento à reclamação apresentada pela empresa Proman
– Centro de Estudos e Projetos, S.A., no âmbito do concurso limitado por prévia qualificação com
publicidade internacional "Prestação de Serviços para Fiscalização, Gestão da Qualidade e
Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche", nos
termos da ata n.º 4, referente à reunião do júri, realizada no dia 17 de agosto de 2017. -------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
26) Rasteio do cancro da mama no concelho de Peniche no ano de 2017 – Pelouro da
Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1251/2017: Por proposta do senhor Presidente, datada de 23 de agosto de 2017,
a Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 503, datado 25 de julho de 2017, da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, que agradece o apoio concedido pelo Município de Peniche para a
realização do rasteio do cancro da mama, no concelho de Peniche, no ano de 2017. (NIPG
12276/17)--------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Ponto de situação dos pedidos de habitação Social – Pelouro da Solidariedade Social: ----Deliberação n.º 1252/2017: O ponto de situação dos pedidos de habitação Social foi retirado da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
28) Cedência da loja n.º 13 do Mercado Municipal de Peniche, de Isabel Maria Faustino
Pereira de Almeida para Bruno Manuel Sousa Rodrigues – Pelouro de Mercados e Feiras: ---Deliberação n.º 1253/2017: Deliberado solicitar à Divisão de Energia e Ambiente uma
informação sobre o histórico do processo de outorga da loja n.º 13 do Mercado Municipal à senhora
D. Isabel Maria Faustino Pereira de Almeida, com indicação do vínculo contratual existente.
(NIPG 5531/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
29) Licenciamento para colocação de publicidade diversa, requerido pela empresa Arebiri Eventos Unipessoal, L.da, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ----------
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Deliberação n.º 1254/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de gosto 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 firma Arebiri, Eventos Unipessoal, L.da, por requerimento datado
de 18 de agosto de 2017, para realização de uma ação de sensibilização para a prática do surf, a
realizar no próximo dia 23 de agosto corrente, entre as 09,00 e as 13,00 horas, considerando a
falta de tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo, e a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 21 de agosto de 2017, proponho que se ratifique o
meu despacho, desta data, que autorizou a emissão de uma licença para colocação de publicidade
de apoio à referida ação, na área da concessão de praia inerente ao estabelecimento Bocaxica
Bar, sito na zona da Cova da Alfarroba, nos termos do artigo 79.º do Regulamento de Publicidade
e de Ocupação do Espaço Público.
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 taxa pelo
licenciamento solicitado.
Valor das taxas aplicáveis conforme n.º 1 do artigo 67.º da Tabela de Taxas: 30 m2 x 4,65 € =
139,50 €.» (Doc.700 NIPG 12985/17) ----------------------------------------------------------------------30) Ocupação de espaço público, requerida pela empresa Carlitos Unipessoal, L.da, para
instalação de circo, junto à Rua da Ponte Velha, em Peniche, com isenção de taxas – Pelouro
das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1255/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de gosto 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 firma Carlitos, Unipessoal, L.da, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 18 de agosto de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças
e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de agosto de 2017, e a falta de tempo útil para
apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que se ratifique o meu despacho desta data que
autorizou a emissão de uma Licença para a Ocupação de Espaço Público, nos termos do artigo
86.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, e dado já ter sido concedido
em pedidos anteriores, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentou o Circo Circolândia do pagamento de taxas pelo licenciamento dos
espetáculos a realizar entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro de 2017, no terreno
habitualmente usado para o efeito, a sul da Alfândega desta cidade, com exceção das devidas aos
peritos externos a este Município.» (Doc.701 NIPG 12955/17) ----------------------------------------31) Ocupação de espaço público, requerida por Maria Júlia Belo Sousa, para instalação de
estrados/rampas, na Rua Mendo de Fóis Osório, nos Casais de Mestre Mendo – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1256/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto 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 senhora Maria Júlia Belo de Sousa, por requerimento recebido a
15 de fevereiro de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 22 de agosto de 2017, e o parecer favorável emitido pela DPGU,
proponho que, nos termos do artigo 69.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço
Público, seja deferido o pedido de licenciamento dos equipamentos em questão, nomeadamente
dois estrados/rampas, com 0,93m x 0,96m, cada, sendo um em madeira e outro em metal, a colocar
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nos acessos aos estabelecimentos de mercearia e café, designados “O Mestre”, sitos na Rua
Mendo Fóis Osório, n.º 33, nos Casais de Mestre Mendo, deste concelho.» (Doc.702 NIPG
2357/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
32) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para pagamento dos
encargos com a manutenção do jardim público do Casal Moinho, no primeiro semestre de 2013,
e para comparticipação nas despesas com a aquisição de gasóleo, no ano de 2015 – Pelouro de
Ligação às Freguesias: ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1257/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e dois
votos contra, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar
a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 23 de gosto de 2017, que a seguir se
transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -------------------«Considerando o solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal para
que, no uso da competência prevista na aliena j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, o Município de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de
Atouguia da Baleia, no valor de 6394,91 €, para pagamento dos encargos com a manutenção com
o jardim público da povoação de Casal Moinho, no período de janeiro a junho de 2013 (2635,19
€) e para comparticipação das despesas com a aquisição de gasóleo em 2015 (3798,72 €).» ----A senhora Vereadora Cristina Leitão fez, verbalmente, a seguinte declaração de voto: ------------«Os Vereadores do Partido Social Democrata votam contra esta proposta, não porque não
entendam justo que a Junta de Freguesia deva receber estes apoios, que estavam previstos, mas,
simplesmente, porque a Junta de Freguesia fez pedidos de apoio na ordem dos cento e vinte mil
euros aos quais não obteve resposta, durante vários anos. Entendemos que, se outras juntas de
freguesia tiveram oportunidade, também, de reapresentar os seus ofícios, como aconteceu com
outras juntas de freguesia que a própria Assembleia Municipal também autorizou esses apoios,
não foi só a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, mas outras juntas de freguesia também o
fizeram nos mesmos moldes, ou seja, foram enviados ofícios, à data das obras e dos pedidos de
apoio, nunca tiveram resposta, e, mais tarde, vieram a ver resolvidos os seus pedidos de apoio em
bloco, com um dossier. Por isso mesmo, achamos que há um tratamento diferente, relativamente
à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que é só uma junta que ocupa dois terços do nosso
território e que se vê obrigada a ter de fazer intervenção em muitas localidades do nosso território,
sem que com isso tenha o apoio devido da Câmara Municipal. Nesse sentido, os Vereadores do
Partido Social Democrata entendem que só com um voto de protesto votam contra a atribuição
destes apoios que hoje o senhor Presidente assim propôs.»---------------------------------------------O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, fez, verbalmente, a seguinte declaração de
voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------«O princípio da equidade está presente nesta decisão que tomamos hoje e nas decisões anteriores,
relativamente a todas as freguesias. As relações e os apoios que estão, obviamente, sempre
presentes em reunião de Câmara, têm de ter em conta, e por isso este também tem em linha de
conta, os diferentes procedimentos que temos, relativamente à questão do pacote de
descentralização em vigor. Deixar, também, claro, nesta declaração de voto que todas estas
questões sempre foram discutidas com a Junta de Freguesia, nomeadamente aquando da
elaboração do plano e orçamento para o ano seguinte.» ------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que a Coligação Democrática Unitária iria apresentar uma

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 28.08.2017 * Livro 108 * Fl. 707

declaração de voto. (Doc.703 NIPG 3443/17) -------------------------------------------------------------33) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 2.ª fase de apoio às atividades
regulares – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1258/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que está a decorrer a avaliação das candidaturas submetidas na 2.ª fase de apoio
às atividades regulares, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.
Considerando que há condições para conceder o apoio logístico solicitado.
Sem prejuízo destas candidaturas serem consideradas na avaliação da 2.ª fase de apoio às
atividades regulares, proponho:
1. Que a Câmara Municipal ratifique o meu despacho, de 23 de agosto de 2017 (que se anexa),
emitido 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 autoriza a atribuição de apoio logístico para a execução das atividades a
realizar pelas seguintes Associações, nos termos abaixo mencionados:
Associação

Atividade

PAC Peniche
Amigos
Clube

Estágio de
Observação e
Integração de
Seniores

Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa

Festival de Rancho
Folclórico D.
Pedro I Serra D'El
Rei

Data
de Início

Data
do Fim

26/08/2017

27/08/2017

26/08/2017

Quant. do
apoio logístico
296,00 €

1 096,60 €

Apoio Logístico
Pavilhão D. Luís de
Ataíde
1 Palco coberto
10 Vasos de flores
10 Mesas e respetivos
bancos
1 Tenda 10x15
100 Cadeiras de plásticos

2. 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 o apoio logístico ao PAC - Peniche
Amigos Clube, para a organização do Estágio de Observação e Integração de Juniores, que
decorrerá nos dias 2 e 3 de setembro de 2017.» (Doc.704 NIPG 13199/17) -------------------------34) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do Intercâmbio
Internacional “Creating Through Europe” - Pelouro do Associativismo: --------------------------Deliberação n.º 1259/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 22 de agosto 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 à Associação Juvenil
de Peniche, o apoio logístico para realização do Intercâmbio Internacional "Creating Through
Europe", que decorrerá entre os dias 14 a 23 de setembro, 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 e que a isenção do pagamento
da utilização do autocarro deverá ter em conta a deliberação n.º 625/2017.» (Doc.705 NIPG
13201/17)--------------------------------------------------------------------------------------------------------35) Isenção de taxas pelo licenciamento de instalação e funcionamento de um circo, solicitada
pela empresa Carlitos Unipessoal, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------
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Deliberação n.º 1260/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de gosto 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 firma Carlitos, Unipessoal, L.da, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 18 de agosto de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças
e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de agosto de 2017, na sequência do meu despacho
de 18 de agosto de 2017, que autorizou a emissão de uma Licença de Recinto Itinerante e de
Ruído, e dado já ter sido concedido em pedidos anteriores, proponho que, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, se isente a requerente, na
qualidade de exploradora do Circo “Circolândia”, do pagamento de taxas pelo licenciamento
dos espetáculos a realizar entre os dias 25 e 29 de agosto de 2017, na Rua do Picadeiro, em
Consolação, deste concelho, conforme descrito: 1) – Recinto Itinerante: 62,25 €; 2) – Ruído: 12,45
€; 3) – Peritos: 2x23,92 € - TOTAL: 122,54 €» -----------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.706 NIPG 12954/17) --------------------------------------------------------36) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Tomás Alexandre Rodrigues
Martins – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1261/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 23 de agosto 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 Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 22 de
agosto de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência
estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
comparticipe nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de
transportes escolares, do aluno Tomás Alexandre Rodrigues Martins, residente em Peniche, a fim
de poder frequentar o 1º ano do Curso de Tratador e Desbastador de Cavalos, na Escola
Profissional Agrícola Fernando Leal de Torres Vedras.» -----------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.707 NIPG 13155/17) --------------------------------------------------------37) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José António Vagos Macatrão –
Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1262/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 23 de agosto 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 22
de agosto de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência
estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
comparticipe nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de
transportes escolares, do aluno José António Vagos Macatrão, residente em Peniche, a fim de
poder frequentar o 1º ano do Curso de Tratador e Desbastador de Cavalos, na Escola Profissional
Agrícola Fernando Leal de Torres Vedras.»---------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.708 NIPG 13156/17) --------------------------------------------------------38) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Telmo Duarte Santos Ferreira –
Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1263/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
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datada de 23 de agosto de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 22 de agosto de 2017, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º do
Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido de
comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de
transportes escolares, do aluno Telmo Duarte Santos Ferreira, residente no Lugar da Estrada,
Atouguia da Baleia, uma vez que o Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária –
Variante Vegetal é financiado pelo Programa Operacional Capital Humano, podendo o aluno
usufruir do transporte com comparticipação a 100%.»--------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.709 NIPG 13157/17) --------------------------------------------------------DIVERSOS:
39) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 1264/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de
situação do processo referente à Fortaleza de Peniche. ---------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1265/2017: 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 dezanove horas e cinquenta 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, Josselène Nunes Teodoro,
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -----------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
25 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. ---------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________

A Diretora de Departamento,
(assinado no original)
_____________________________________

