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ATA N.º 51/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique
Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo
Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Sandra Cristina
Machado Matos e Rogério Manuel Dias Cação, 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) Proposta de intervenção no Campo da Republica, em Peniche – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Pedido de colaboração na execução dos arranjos exteriores, sito na Rua
Calouste Gulbenkien, em Peniche, apresentado pelo Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche
- Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de dispensa do pagamento de taxas correspondentes ao pedido de
destaque de parcela, apresentado pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Peniche Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de colocação de barreiras de proteção a peões, nas imediações do LoteA, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado pelo Condomínio da Avenida do
Porto de Pesca, lote A - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de alpendre
com estrutura de madeira e telha, sito na Praceta da União, n.º 2, em São Bernardino, apresentado
em nome de João José Loureiro Nobre Urbano - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------- 6) Pedido de informação Prévia sobre a viabilidade para legalização de bloco
habitacional, para o prédio sito na Rua Dr. João Matos Bilhau, n.º 29 e Rua Gago Coutinho, n.º 1,
em Peniche, apresentado em nome de Eugénia Maria Duarte Gonçalves Rodrigues Pata - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Declaração de cedências de terreno para Domínio Público Municipal, sito na
Rua Vale do Medo, no Alto Foz, apresentado em nome de Andreia Marisa dos Santos Firmino Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 8) Pedido de licenciamento para demolição de edifício existente e construção de
moradia unifamiliar com 3 pisos, sito na Rua da Saudade, n.º 6, em Peniche, apresentado em nome
de Luis António Fidalgo Tormenta - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação confinante com
a via pública, sito na Rua dos Moinhos, em Geraldes, apresentado em nome de José João da Costa
- Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------ -------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia
unifamiliar, efetuadas no decurso da vigência da licença n.º 56/16, para o prédio sito no Casal
Guizado, Rua das Flores, no lugar de Reinaldes, apresentado em nome de Acácio José Santos
Vagos - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------- ----------------------------------------------------------------------- 11) Pedido de licenciamento para reabilitação de moradia unifamiliar, sito em
Caminho da Nora, em Peniche, apresentado em nome de Jean Michel Georges Lebeau - Pelouro
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do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, sito no Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Dinah Thain;
------------------- 13) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício existente, sito
na Rua Vasco da Gama, n.º 121, em Peniche, apresentado em nome de Maria Isabel Marçal
Cardigos Castanheira Tenreiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------------------------------------------- 14) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, sita na
Avenida do Mar, n.º 33, em Ferrel, apresentado em nome de João Manuel Antunes Santos - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia
unifamiliar, sita na Travessa Cruz das Almas, n.º 27, no Baleal, apresentado em nome de Gilberto
Carvalho Leal - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-------- ------------------------------------------------------------ 16) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar, para o prédio,
sito na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de Carlo Engelke - Pelouro do Planeamento
e Urbanismo; --- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
sita na Rua Santa Isabel, n.º 1, em Peniche, apresentado em nome de Daniel Filipe Pedro Sousa Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 18) Pedido de licenciamento para alteração e legalização de moradia unifamiliar
e anexo destinado a garagem, para o prédio sito na Rua das Rosas, n.º 24, em Peniche, apresentado
em nome de Helena Susana Malheiros Furtado - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------- 19) Pedido de licenciamento para reconstrução de moradia unifamiliar, para o
prédio sito na Rua Casal da Cruz, n.º 21, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Maria
da Conceição Correia Martins - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------- 20) Pedido de licenciamento para legalização de zona destinada a arrumos, na
fração AE do Bloco Sul, do prédio sito na Rua Casal da Bica, n.º 11, em Ferrel, apresentado em
nome de Tiago Filipe Dias Ribeiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-------------------------------------------- 21) Pedido de licenciamento de demolição de imóvel, sito na Rua dos Galos, n.º
13, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22) Pedido de licenciamento para substituição de laje de cobertura, sito na Rua
dos Galos, n.º 15, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas
- Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 23) Pedido de Alteração ao loteamento Municipal, sito na Rua dos Belos Ares
n.º11, em Ferrel, apresentado em nome de António Marceano Conceição Doirado - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24) Cedência de terreno da Santa Casa da Misericórdia de Peniche para o domínio
público - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------- 25) Concurso público para aquisição de serviços para elaboração dos projetos da
2.ª Fase de requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona envolvente – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 26) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório
para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Renascer
- Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro da
Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Portugal 2020 – Pelouro dos Fundos Comunitários; ---------------------------------------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
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------------------- 28) 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), Programa de CEAMA - Contrato Emprego Apoiado
em Mercado Aberto, referentes ao mês de outubro de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 29) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de
Peniche, na quadra de Natal – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 30) Cronograma da elaboração, apreciação e votação dos documentos previsionais
para o ano de 2018 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------- 31) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2017 (modificação 23) – Pelouro das Finanças;
------------------- 32) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 – Pelouro
das Finanças;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------- 33) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do
ano 2018 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2018 – Pelouro das Finanças;---------------------- 35) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de
2018 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, para a montagem do
marcador eletrónico no pavilhão alternativo no âmbito de uma candidatura submetida para a
tipologia de apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------- 37) Atribuição de apoio ao Centro de Canoagem do Oeste, para a participação na
Feira Anual de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual - Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------------------ 38) Atribuição de apoio à Associação de Solidariedade Social de Ferrel, para a
organização do almoço convívio para os sócios, no âmbito de uma candidatura submetida para
tipologia de apoio à atividade pontual, – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------- Saúde: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39) Mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche, aprovados pela
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para o ano de 2018; ----------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos, encontrando-se na
sala os seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------------------A reunião foi interrompida entre as treze horas e dez minutos e as catorze horas e quarenta e cinco
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Rogério Cação, só participou na reunião até às treze horas e dez minutos, pelo
que não participou na apreciação e votação dos pontos dezoito a quarenta da ordem do dia. ------Estiveram presentes os senhores:
Francisco Lourenço, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Josselène Nunes Teodoro, Chefe
da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, respetivamente, durante toda
a reunião, José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
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e Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
durante a apreciação e votação dos pontos um a vinte cinco e vinte sete da ordem do dia. ---------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os
1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a
cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado
Matos, 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 da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos
do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, a ata n.º 49/2017, da reunião camarária realizada no dia 30 de outubro de 2017, mas
não foi submetida a votação. ---------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu as boas vindas à senhora Vereadora Sandra Matos, e fez votos que se integre no espirito da
Câmara Municipal, de se ajudarem uns aos outros. --------------------------------------------------------Informou que na semana passada solicitou uma vistoria ao telhado do Pavilhão da Escola D. Luis
de Ataíde, uma vez que foi identificada uma situação que já existe há algum tempo e que, por falta
de recursos, nomeadamente um empilhador com lança extensível, não foi possível ser efetuada
mais cedo. Disse que o telhado apresenta alguns perigos, tendo sido alertado pelo responsável da
proteção Civil da provável necessidade de se ter que interditar a sua utilização, tendo referido que
na reunião realizada com o mesmo responsável e o senhor Diretor da escola, Prof. Rui Cintrão,
concluindo-se ser possível atenuar a situação de momento, uma vez que se considerou que o risco
está controlado. Informou que foi solicitada, com carater de urgência, uma reunião com a
DGESTE, uma vez que, em 2016, o valor de reparação de parte do telhado já se estimava nos
50.000€, o que é provável que se venha a agravar. --------------------------------------------------------Deu conhecimento que procedeu à cessação da comissão de serviço do senhor Francisco Manuel
Ferreira Silva, Técnico Superior de Engenharia Civil, e quem o irá chefiar a Divisão de Obras
Municipais, provisoriamente, será a senhora Filipa Dias Clara, Técnica Superior de Engenharia
Civil, abrindo-se concurso posteriormente. -----------------------------------------------------------------Informou que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, lhe falou sobre a
possibilidade de se proceder à atribuição do nome, Agostinho Correia Faustino, à Barragem de
São Domingos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento que existe um aviso prévio de greve, do STAL, para o dia 18 de novembro. -
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-Informou da existência de dificuldades em termos logísticos em todos os setores da Câmara
Municipal, nomeadamente no que se refere a espaços cobertos para recolha de viaturas, máquinas
e outros equipamentos. Referiu também a falta de espaços nos Serviços Técnicos e
Administrativos. Da situação da barca que foi reabilitada e que por ter estado durante anos na rua,
nos espaços exteriores dos armazéns municipais da Prageira, precisa ser reabilitada novamente.
Abordou também a necessidade de organização dos diversos serviços. --------------------------------Deu conhecimento da prioridade de arrendar ou comprar um armazém, para guarda do acervo que
terá que ser retirado da Fortaleza de Peniche, até ao final do ano. ---------------------------------------Deu conhecimento de ofício sobre concessão de prospeção, pesquisa e produção de petróleo. ----Informou sobre uma petição pública, que tem a ver com a Base Aérea n.º 5, de Monte Real, que
solicitam que a Câmara Municipal subscreva. O senhor Vereador Filipe Sales deu conta que a
Câmara Municipal tomou uma deliberação sobre esta petição, no dia 20 de fevereiro de 2017,
dizendo que não é legítimo que uma Autarquia Local subscreva uma petição. O senhor Presidente
da Câmara disse que não estava certo dessa falta de legitimidade, tendo em conta que podem
estar em causa questões de interesse público. --------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
-Questionou sobre qual a metodologia que irá ser usada, para dar cumprimento ao direito de
informação, relativamente aos assuntos que foram delegados, no sentido de terem conhecimento e
poderem, também, contestar as decisões do senhor Presidente da Câmara nas competências que
lhe foram delegadas, que são competências da Câmara Municipal. O senhor Presidente da
Câmara disse que relativamente às competências delegadas, serão fornecidas as informações
necessárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionou sobre o ponto de situação do Plano Diretor Municipal, que já deveria ter sido revisto,
uma vez que se está numa 2.ª fase, de um período de 3 anos, já bastante avançada, uma vez que,
tendo em conta o que ainda falta fazer e o que está feito, preocupa-a o prazo já decorrido. Disse,
ainda, que a preocupa não ter visto, nas primeiras reuniões, nenhum ponto sobre o Plano Diretor
Municipal, porque sem esta revisão não se poderá pensar em adquirir armazéns, uma vez que o
que define a estratégia do dia-a-dia são os Planos Diretores Municipais. O senhor Presidente da
Câmara disse que, em relação ao Plano Diretor Municipal, estão a inteirar-se do processo, e que,
em relação à possibilidade de aquisição de um armazém, se depender do PDM, poderão perder-se
algumas oportunidades. Informou que o comboio turístico apodreceu por falta de armazém. A
senhora Vereadora Cristina Leitão esclareceu que existem dois assuntos distintos, o aluguer de
um armazém para colocar o espólio da Fortaleza de Peniche e outro para armazenamento de
equipamento municipal. Em relação ao Centro de Ciência Viva, não referiu, mas informou que
esteve presente numa reunião de trabalho com a senhora Presidente Rosália Vargas e com o senhor
Presidente Nuno Mangas, em que lhes foi dado conhecimento qual era a intensão, quais os valores,
achando que devem discutir esse assunto, mas para o investimento do Centro de Ciência Viva o
valor estimado mínimo seria de um milhão e oitocentos mil euros, havendo investimento da CCDR
Centro e do Centro 2020, em que a Câmara Municipal teria que reabilitar o edifício e os espaços
envolventes. O senhor Presidente da Câmara respondeu que esse assunto irá ser analisado e
avaliado em devido tempo. Em relação à questão dos armazéns, disse que estão a tratar do aluguer
de um armazém, conforme proposta dos serviços da Fortaleza de Peniche, para transferência do
espólio e de outros materiais do Museu. Referiu que existe um grave défice de espaços cobertos e
que a oficina municipal continua a funcionar num armazém alugado há muitos anos. Informou da
existência de armazéns para venda e que se deveria encarar como possível essa hipótese, não
entendendo que a estratégia em relação ao Plano Diretor Municipal possa interferir com a
possibilidade de adquirir algum armazém, mesmo tendo em conta a definição sobre a relocalização
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dos atuais armazéns municipais, considerando que a aquisição de um armazém nunca será um
investimento perdido.-------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou que intensão tem, relativamente à forma como vai ser feita a gestão do território entre
Baleal e Ferrel. O senhor Presidente da Câmara disse que estão, ainda, a inteirar-se do assunto.
-Questionou o senhor Presidente da Câmara, tendo em conta que criou o Pelouro da Proteção
Animal, que motivação e que estratégia tinha para resolver os problemas que existem nessa área.
O senhor Presidente da Câmara respondeu que criação do Pelouro tem uma carga simbólica
natural e que pretende apresentar uma estratégia para o bem-estar animal logo que possível. Disse
defender a alteração do projeto das instalações localizadas nos armazéns da Prageira e que a
Câmara tomou a decisão de estabelecer um horário para permitir aos voluntários amigos dos
animais poderem passear os cães recolhidos nas boxes municipais, referindo que entende este
horário como experimental. ----------------------------------------------------------------------------------- Fez referência à Regueira do Poço e solicitou informação, uma vez que estava previsto pelo
anterior Presidente de Câmara, a notificação ao proprietário para proceder à regularização da
situação. O senhor Presidente da Câmara disse que estão a tomar conhecimento do assunto.
- Solicitou informações sobre a concessão da Prageira, onde existia um problema com o Instituto
da Segurança Social. O senhor Presidente da Câmara disse que estão a analisar o assunto. ------ Questionou sobre o ponto de situação do Centro de Canoagem do Oeste, uma vez que estava
pendente. O senhor Presidente da Câmara disse que estão a tomar conhecimento do assunto. --Senhor Vereador Filipe Sales:
- Cumprimentou todos os presentes e desejou a todos um bom mandato. ------------------------------ Felicitou o senhor Graciano Ferreira, natural da Bufarda, 2.º Sargente de Infantaria, que foi
empossado como Comandante do Posto territorial da GNR, em Óbidos. ------------------------------ Deixou uma felicitação, um incentivo, ao senhor Tiago Cação, que defrontou o senhor João
Sousa, que é o 59.º do ranking do ATP, sendo uma referência a nível Nacional. --------------------- Felicitou a Cercipeniche pelo seu 40.º aniversário, e deixou uma palavra de reconhecimento a
todos os que passaram por esta Instituição, seja na direção, colaboradores e clientes, por todo o
trabalho que desenvolvem junto dos cidadãos inadaptados do nosso concelho. ----------------------- Felicitou a Associação Dona Inês de Castro, pelo seu 39.º aniversário, celebrado no dia 10 de
novembro de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou o Rancho Folclórico de Geraldes, pela organização do Festival das Sopas. -------------- Felicitou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pela iniciativa de valorizar o seu património,
do ponto de vista espiritual e histórico, com a conferência “São Leonardo de Noblat / Após o
restauro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que admitia que o senhor Presidente da Câmara não tem tido uma tarefa fácil, e que
qualquer um, a ser eleito, teria que, em primeira análise, fazer um trabalho de reconhecimento.
Questionou, relativamente aos contratos de prestação de serviços com a senhora Dr.ª Fernanda
Paula Oliveira, com a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes e com o senhor Prof. Jorge Carvalho, qual
a estratégia para estes contratos, dizendo que a experiência não foi a mais célere e que já existiam
muitos milhares investidos. O senhor Presidente da Câmara subscreveu as felicitações, e em
relação aos contratos de prestação de serviços, solicitou paciência, para que possam ter tempo para
analisar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que há uma grande preocupação da parte do Partido Social Democrata na maximização
das receitas, tendo em vista a otimização das concessões municipais, mas houve na anterior
Câmara Municipal um amplo debate sobre a concessão Municipal da Nau dos Corvos, que tinha
uma dívida bastante avultada. Questionou sobre o que já tinha sido feito. Perguntou se já foi feita
alguma diligência quanto aos Viveiros do Porto da Areia Sul, uma vez que a Câmara Municipal
não cobra renda há 3 anos. Questionou sobre o que já foi feito, em relação às concessões da
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Prageira, que envolvem um relacionamento institucional com o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social. Perguntou sobre o Sportágua, que é uma concessão municipal, que foi
prorrogada, mais uma vez, por não haver tempo útil para a elaboração de um caderno de encargos
de forma estruturada. Informou que a concessão do Molhe Leste, é um equipamento municipal,
que vulgarmente chamam de “Taska Areia”, e que, a anterior Câmara Municipal não geriu bem
este processo, dando conta que existiram pareceres por parte da Comissão Coordenadora de
Desenvolvimento Regional e da Agência Portuguesa do Ambiente, que conflituaram com o
caderno de encargos efetuado pela Câmara Municipal, e questionou se já foi feito algum contacto
com o concessionário. O Senhor Presidente da Câmara respondeu que, em relação às concessões,
têm consciência das dificuldades, e estão a aguardar informações sobre o assunto; Relativamente
aos viveiros do Porto da Areia Sul, a sua maior preocupação tem a ver com as questões de
segurança, já tendo reunido com o concessionário, estando a avaliar, tendo consciência que
existem implicações de várias ordens que, provavelmente não serão de fácil solução; Em relação
à otimização das receitas, concordou, e disse que também era preocupação o controlo das despesas,
informando que já reuniu com as Juntas de Freguesia da Serra e de Ferrel, e irá reunir, hoje, com
as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e Peniche. ------------------------------------------------- Falou da necessidade de se estabelecer um contacto com o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, não só em relação às concessões da Prageira, mas também, no que diz respeito
a uma eventual relocalização dos Serviços Administrativos dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, para as instalações da Segurança Social. A anterior Câmara Municipal não se
pronunciou sobre esta matéria, mas sabe que foi feito um contacto nesse sentido. Pediu ao senhor
Presidente da Câmara para não se melindrar por lhe estar a colocar todas estas questões, dizendo
que quer ajudar a reportar o que estava em cima da mesa. O senhor Presidente da Câmara
reconheceu que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata conhecem melhor a realidade
dos assuntos, e concluiu que não tem capacidade de resposta imediata, responsabilizando-se pelo
défice de informação e referiu que há falta de condições de funcionamento, falta de instalações,
opinião que, neste momento, está mais reforçada e que se traduz na necessidade de criar um
edifício onde reúna todos os serviços técnicos e administrativos. Em relação à transferência dos
Serviços Administrativos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, informou que irão
ter uma reunião com a Segurança Social Distrital. --------------------------------------------------------- Informou que existem questões pendentes, relativamente à consolidação das arribas, e que se
repercutem no funcionamento dos Viveiros do Porto da Areia Sul, motivo pelo qual o anterior
Presidente de Câmara Municipal dizia que não cobrava a concessão. As arribas, que são da
jurisdição da Docapesca, não estavam devidamente consolidadas e aquele edificado correm o sério
risco de derrocada das próprias arribas.---------------------------------------------------------------------- Disse que a sua presença e a da senhora Vereadora Cristina Leitão deverão ser interpretadas como
fazendo parte da equipa e que todas as questões que levantam têm como objetivo a resolução dos
problemas, pelo que o senhor Presidente da Câmara terá a ganhar se olhar para o coletivo como
uma equipa. O senhor Presidente da Câmara respondeu que estão todos a trabalhar com o mesmo
objetivo e que levar questões à Câmara Municipal é uma mais-valia, pedindo, apenas, algum tempo
para avaliar as situações. --------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Cumprimentou todos os presentes, agradecendo os votos. ---------------------------------------------- Sugeriu que existe que fosse ponderada uma parceria entre a Câmara Municipal de Peniche e a
Câmara Municipal da Lourinhã, no que diz respeito às questões de ligação do Paço aos Bolhos e
à questão da limpeza. O senhor Presidente da Câmara disse que estava a ser feito um
levantamento das necessidades, para estabelecer prioridades, para elaborar um programa a
executar em 4 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- Sugeriu à Câmara Municipal que tentasse articular com as Escolas, uma vez que existem salas
vagas, no sentido de as cantinas fornecerem as refeições nas escolas aos alunos do 1.º Ciclo,
evitando a deslocação dos alunos às cantinas. O senhor Presidente da Câmara disse que iriam
verificar a viabilidade desta solução e que, se não existissem dificuldades em termos de condições
para servir as refeições, e se não existissem custos acrescidos, com certeza seria uma solução a
considerar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou sobre o que se está a pensar fazer em relação à iluminação de Natal e Passagem de
Ano. O senhor Presidente da Câmara disse que já está contratado o aluguer da iluminação, em
condições parecidas com as do ano anterior. A senhora Vice-Presidente da Câmara disse que o
fogo-de-artifício e o espetáculo musical, para a Passagem de Ano, estão a ser contratados. -------- Relativamente ao armazém, concordou que, primeiro, é necessário ordenar o território, tal como
a senhora Vereadora Cristina Leitão referiu, mas, uma vez que o arrendamento de um armazém
tem um custo de 2.000 por mês, é completamente a favor da compra, e sabe que existem no
mercado algumas opções, ao preço do que seria o custo do arrendamento. ---------------------------- Associou-se às felicitações e aos votos apresentados pelo senhor Vereador Filipe Sales. --------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Referiu que o preocupa a situação do telhado do Pavilhão da Escola D. Luis de Ataíde, e que não
havia muito mais a fazer a não ser controlar o risco, até porque não existem alternativas, e uma
vez que está controlado, deve-se insistir junto da DGESTE para que o mesmo seja reparado. ----- Referiu que seria justo homenagear o Senhor Agostinho Correia Faustino, que era um expert da
água e que prestou um grande serviço ao concelho, dando o nome à Barragem de São Domingos.
- Relativamente à falta de logística, subscreveu a preocupação. Concordou com a senhora
Vereadora Sandra Matos, que o aluguer de um armazém a esse preço, é um mau serviço à causa
financeira, achando que se deve equacionar a aquisição, caso seja possível. -------------------------- Agradeceu ao senhor Vereador Filipe Sales, em nome da Cercipeniche. ----------------------------- Associou-se a todas as felicitações. ------------------------------------------------------------------------- Perguntou como correu a reunião com os comerciantes. ------------------------------------------------ Sugeriu que as cadeiras brancas, que são propriedade da Câmara Municipal, sejam substituídas.
O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação às cadeiras, concorda, mas para além do
custo, existe o problema de logística. ------------------------------------------------------------------------ Referiu que a questão dos das refeições dos alunos, principalmente dos mais pequenos, é uma
situação preocupante, subscrevendo a sugestão da senhora Vereadora Sandra Matos. --------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Corroborou com as felicitações presentadas pelo senhor Vereador Filipe Sales e deixou uma
palavra de felicitação à Associação de Solidariedade de Ferrel pelo seu 18.º aniversário e pela festa
que realizou no passado sábado. -----------------------------------------------------------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga:
- Informou que a primeira reunião que tiveram com os comerciantes foi sobre a iluminação de
Natal. Deu conta do tipo de iluminação e informou que as ruas a iluminar serão as mesmas do ano
anterior. Disse que, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, irá ser instalada uma árvore de natal com
12 metros, ocupando o lugar da embarcação, bem como outras árvores mais pequenas. Referiu que
a Rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem vai estar iluminada com imagens em 3D, os Portões
de Peniche de Cima irão ter uma iluminação diferente da dos anos anteriores. O Mercado
Municipal de Peniche irá ter iluminação no interior. ------------------------------------------------------ Informou que irão haver duas exposições de colecionadores de Lego e Playmobil, nas instalações
do Clube Recreativo Penichense e no Edifício Cultural do Municipio de Peniche. -------------------
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- Referiu que terão no Jardim Público um mercadinho de Natal, dando oportunidade às Instituições
Públicas de Solidariedade Social para venda de brindes. ------------------------------------------------- Deu conta que irá existir uma árvore solidária, no coreto, para as crianças e para os animais, com
o intuito de recolher brinquedos e alimentos para distribuir pelas Instituições do concelho. -------- Deu conhecimento de uma reunião com os Motards, no sábado, que irão participar nas atividades
de Natal, organizada por eles, no dia 17 de dezembro. ---------------------------------------------------- Informou que, em cada domingo do Advento, em simultâneo com a missa que se realizará na
igreja de São Pedro, irão acender-se um conjunto de luzes na rua. -------------------------------------- Informou que estava a ser negociado o aluguer de uma pista de gelo, por um período inferior a 1
mês, a instalar no Jardim, lugar onde também será instalada a Casa do Pai Natal e referiu que o
assunto foi colocado na reunião com os comerciantes tendo sido a receção muito positiva. -------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) Proposta de intervenção no Campo da Republica, em Peniche – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1515/2017: A proposta de intervenção no Campo da República, em Peniche, foi
retirada da ordem do dia. Ficarão registadas em ata as intervenções dos membros da Câmara,
relativamente a este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara solicitou informações sobre a legitimidade de intervir naquele
espaço, a ser presente em próxima reunião de Câmara. Após analisar a situação, surgiu a dúvida,
se houve intervenção por parte do anterior Presidente de Câmara junto da Direção Geral do
Património, e questionou se poderão voltar a discutir o processo em conjunto, uma vez que não
concorda com as opções tomadas, julga ter um caderno de encargos muito elevado. O senhor
Vereador Filipe Sales disse que o que projeto foi aprovado pela anterior Câmara Municipal, tendo
tido como estimativa orçamental sessenta mil euros, tendo em conta a resolução imediata das
acessibilidades para o espaço. Informou que a Direção Geral do Património Cultural deu parecer
desfavorável ao projeto, e no dia 20 de março de 2017, a Câmara Municipal deliberou mandatar o
senhor Presidente da Câmara para contrapor, junto da Direção Geral do Património Cultural, pelo
que é importante saber se foi feita essa contraposição. Quanto à intervenção no Campo da
República, que foi votada favoravelmente e de forma unânime, tem que ser faseada, começando
pelo que é mais urgente, dando uso ao espaço, compatibilizando o estacionamento de forma
ordenada. Resumiu, o que foi aprovado, foi bem aprovado, mas uma vez que houve recusa da parte
da Direção Geral do Património Cultural, concordou que deve ser reapreciado. A senhora
Vereadora Sandra Matos partilhou da mesma opinião do senhor Vereador Filipe Sales, mas deu
a sua opinião pessoal, referindo que gostaria que o Campo da Torre tivesse vida, beleza,
ordenamento e utilização, e que deve haver uma discussão mais ampla, no sentido de avaliar o
parecer da Direção Geral do Património Cultural. Concordou que a análise deverá ser feita de uma
forma mais global. O senhor Vereador Rogério Cação referiu que é uma urgência, mas se já se
esperou algum tempo, que se espere o tempo necessário para se fazer melhor. Disse que, realmente,
o primeiro passo deverá ser verificar se houve diligências junto da Direção Geral do Património
Cultural. Concordou que a análise do espaço deve ser global, e para além do que foi dito pela
senhora Vereadora Sandra Matos, é preocupante a dimensão estética, inclusive ao nível das cores
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e dos pavimentos. Referiu que o Campo da Torre é um espaço em que se pudermos envolver as
pessoas fará todo o sentido, porque é dos espaços mais apropriados que temos na nossa Cidade. O
senhor Presidente da Câmara lembrou que têm de ponderar a Festa da Nossa Senhora da Boa
Viagem, devendo aguardar pela reunião, que está agendada com a Organização. Sugeriu retirar o
assunto, porque entendeu que devem analisar bem o processo e dar oportunidade de ouvir a
população e que a verba estipulada, deveria transitar para o ano 2018. O senhor Vereador Rogério
Cação reforçou a ideia de que as questões de estacionamento devem ser minimalistas, porque
existe um estacionamento central que é muito próximo, devendo as pessoas procurar
estacionamento. O senhor Presidente da Câmara disse que se deve assumir, uma vez que achou
ser consensual, um estacionamento no arruamento para a Fortaleza de Peniche, devendo o mesmo
ser pago. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o Partido Social Democrata concorda,
que a opinião da população é de extrema importância, sob pena do projeto não ser bem aceite. Em
relação ao estacionamento, se for devidamente enquadrado pode fazer parte de todo o conjunto,
sem ferir esteticamente, e no Alto da Vela poderá, igualmente, existir uma zona de estacionamento,
no entanto, qualquer projeto deverá ser apresentado à Direção Geral do Património Cultural, caso
contrário, será tempo perdido.--------------------------------------------------------------------------------2) Pedido de colaboração na execução dos arranjos exteriores, sito na Rua Calouste
Gulbenkien, em Peniche, apresentado pelo Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1516/2017: O pedido de colaboração na execução dos arranjos exteriores, sito na
Rua Calouste Gulbenkien, em Peniche, apresentado pelo Centro de Solidariedade e Cultura de
Peniche, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 18543/16) ------------------------------------------------3) Pedido de dispensa do pagamento de taxas correspondentes ao pedido de destaque de parcela,
apresentado pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Peniche - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1517/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Deferir o pedido de dispensa do pagamento de todas as taxas, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche,
correspondentes ao pedido de operação de destaque de parcela, tendo em conta o parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 6 de novembro de 2017.»
(Doc.897 DPGU C287/17) -----------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de colocação de barreiras de proteção a peões, nas imediações do Lote-A, sito na
Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado pelo Condomínio da Avenida do Porto de
Pesca, lote A - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:-------------------------------------------------Deliberação n.º 1518/2017: Deliberado, por maioria, com três abstenções, dos senhores
Vereadores, Mark Ministro, eleito pelo Movimento de Cidadãos por Peniche, Sandra Matos, eleita
pelo Partido Socialista e Rogério Cação, eleito pela Coligação Democrática Unitária, e quatro
votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e restantes
membros do Movimento de Cidadãos por Peniche, concordar com a construção de um muro de
proteção a peões, nas imediações do Lote-A, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, nos
termos da proposta dos serviços, devendo a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística apurar
a propriedade do espaço, no sentido do Município assumir a construção do mesmo, caso seja
espaço público. (Doc.898 DPGU R722/17) -----------------------------------------------------------------
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5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de alpendre com estrutura
de madeira e telha, sito na Praceta da União, n.º 2, em São Bernardino, apresentado em nome
de João José Loureiro Nobre Urbano - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------Deliberação n.º 1519/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido
apresentado em nome de João José Loureiro Nobre Urbano, no dia 2 de junho de 2017, sobre a
viabilidade para construção de alpendre com estrutura de madeira e telha, a implantar no prédio
urbano sito na Praceta da União, n.º 2, lugar de S. Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia,
por a proposta exceder a área bruta de construção prevista para o lote em apreço, conforme
descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 3 de
agosto de 2017.» (Doc.899 DPGU R527/17) --------------------------------------------------------------6) Pedido de informação Prévia sobre a viabilidade para legalização de bloco habitacional, para
o prédio sito na Rua Dr. João Matos Bilhau, n.º 29 e Rua Gago Coutinho, n.º 1, em Peniche,
apresentado em nome de Eugénia Maria Duarte Gonçalves Rodrigues Pata - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1520/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Eugénia Maria Duarte Gonçalves Rodrigues Pata, em 31 de agosto de 2017, sobre a
viabilidade para legalização de bloco habitacional, para o prédio sito na Rua Dr. João Matos
Bilhau, n.º 29/ Rua Gago Coutinho, n.º 1, em Peniche, nas condições constantes na informação
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 25 de outubro de 2017, ficando o
projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.»
(Doc.900 DPGU R867/17) -----------------------------------------------------------------------------------7) Declaração de cedências de terreno para Domínio Público Municipal, sito na Rua Vale do
Medo, no Alto Foz, apresentado em nome de Andreia Marisa dos Santos Firmino - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1521/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 152,70m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 6214, da freguesia de Atouguia da Baleia
e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 6100, para ser integrada
no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.901 DPGU 125/10) ---8) Pedido de licenciamento para demolição de edifício existente e construção de moradia
unifamiliar com 3 pisos, sito na Rua da Saudade, n.º 6, em Peniche, apresentado em nome de
Luis António Fidalgo Tormenta - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------Deliberação n.º 1522/2017: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Movimento de Cidadãos por Peniche e Coligação Democrática
Unitária, e três abstenções, dos membros da Câmara Municipal, eleitos pelo Partido Social
Democrata e Partido Socialista, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 08
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de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em
nome de Luis António Fidalgo Tormenta, no dia 11 de julho de 2017, para demolição de edificio
existente e construção de moradia unifamiliar com 3 pisos, sito na Rua da Saudade, n.º 6, em
Peniche, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, 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 27 de setembro de 2017.»
(Doc.902 DPGU 115/16) -------------------------------------------------------------------------------------9) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação confinante com a via pública,
sito na Rua dos Moinhos, em Geraldes, apresentado em nome de José João da Costa - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1523/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de muro de vedação confinante com a via pública, a implantar no prédio misto
denominado “Barros” sito na Rua dos Moinhos, lugar de Geraldes, freguesia de Atouguia da
Baleia, apresentado em nome de José João da Costa, no dia 2 de dezembro de 2016, nas condições
do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 17 de outubro
de 2017.» (Doc.903 DPGU 182/16) -------------------------------------------------------------------------10) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, efetuadas
no decurso da vigência da licença n.º 56/16, para o prédio sito no Casal Guizado, Rua das
Flores, no lugar de Reinaldes, apresentado em nome de Acácio José Santos Vagos - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1524/2017: Deliberado, por maioria, com seis votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Movimento de Cidadãos por Peniche, Coligação Democrática
Unitária e Partido Social Democrata, e uma abstenção, do membro da Câmara Municipal, eleito
pelo Partido Socialista a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de novembro de
2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de
atas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Indeferir o pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar,
efetuadas no decurso da vigência da licença 56/16, para o prédio sito no Casal Guizado, Rua das
Flores, no lugar de Reinaldes, apresentado em nome de Acácio José Santos Vagos, no dia 21 de
fevereiro de 2017, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), tendo em conta que as peças apresentadas por
parte do requerente, em resposta à audiência prévia realizada, em nada altera os fundamentos
técnicos constantes nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datados de 21 e 23 de junho de 2017, conforme indicado no parecer da DPGU, datado
de 17 de outubro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------MOTIVO (S) DO INDEFERIMENTO: ---------------------------------------------------------------------A – Fundamentação de Facto: ------------------------------------------------------------------------------- O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 21 e 23 de junho de 2017. ------------------------------------------------------------B – Fundamentação de direito: -------------------------------------------------------------------------------
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- Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na
sua atual redação.» (Doc.904 DPGU 31/17) --------------------------------------------------------------11) Pedido de licenciamento para reabilitação de moradia unifamiliar, sito em Caminho da
Nora, em Peniche, apresentado em nome de Jean Michel Georges Lebeau - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1525/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para reabilitação de moradia unifamiliar, sita no Caminho da Nora, em Peniche, apresentado em
nome de Jean Michel Georges Lebeau, no dia 2 de março de 2017, nas condições do parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 18 de outubro 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.905 DPGU 37/17) ------------------------------12) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, sito
no Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Dinah Thain: ------------Deliberação n.º 1526/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio rústico
denominado “ Murtinhal”, sito em Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia,
apresentado em nome de Dinah Thain, no dia 15 de maio de 2017, nas condições do parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 24 de outubro de 2017,
devendo regularizar a área de cedências a ser integrada no domínio público. 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.906 DPGU 85/17) ---------------------------------------------13) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício existente, sito na Rua Vasco
da Gama, n.º 121, em Peniche, apresentado em nome de Maria Isabel Marçal Cardigos
Castanheira Tenreiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------Deliberação n.º 1527/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de edifício existente, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 121, em Peniche,
apresentado em nome de Maria Isabel Marçal Cardigos Castanheira Tenreiro, no dia 17 de maio
de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU),
datado de 26 de outubro de 2017.» (Doc.907 DPGU 95/17) --------------------------------------------14) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, sita na Avenida do
Mar, n.º 33, em Ferrel, apresentado em nome de João Manuel Antunes Santos - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1528/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 13.11.2017 * Livro 108 * Fl. 850

datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Manter a decisão proferida em reunião de 28 de agosto de 2017 (indeferir o pedido, ao abrigo
da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação), ao pedido de licenciamento, apresentado em nome de João Manuel Antunes Santos,
referente à legalização de alterações em moradia, sita na Avenida do Mar, n.º 33, lugar e freguesia
de Ferrel, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, datado de 10 de outubro de 2017.» (Doc.908 DPGU 96/17) ------------------15) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na
Travessa Cruz das Almas, n.º 27, no Baleal, apresentado em nome de Gilberto carvalho leal Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1529/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento,
apresentado em nome de Gilberto Carvalho Leal, no dia 30 de junho de 2017, para legalização
de alterações em moradia unifamiliar, sita na Travessa Cruz das Almas, n.º 27, lugar de Baleal,
freguesia de Ferrel, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), por não cumprir os pressupostos constantes no
alvará de loteamento n.º 10/85, conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 4 de outubro de 2017.» (Doc.909 DPGU 122/17)-----------------16) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar, para o prédio, sito na Rua
do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de Carlo Engelke - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1530/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel,
apresentado em nome de Carlo Engelke, no dia 3 de julho de 2017, nas condições do parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 24 de outubro de 2017.»
(Doc.910 DPGU 124/17) -------------------------------------------------------------------------------------17) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua
Santa Isabel, n.º 1, em Peniche, apresentado em nome de Daniel Filipe Pedro Sousa - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1531/2017: O pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia
unifamiliar, sita na Rua Santa Isabel, n.º 1, em Peniche, apresentado em nome de Daniel Filipe
Pedro Sousa, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 131/17)---------------------------------------------18) Pedido de licenciamento para alteração e legalização de moradia unifamiliar e anexo
destinado a garagem, para o prédio sito na Rua das Rosas, n.º 24, em Peniche, apresentado em
nome de Helena Susana Malheiros Furtado - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------Deliberação n.º 1532/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
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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 legalização de moradia unifamiliar e anexo destinado a garagem, para o prédio
sito na Rua das Rosas, n.º 24, em Peniche, apresentado em nome de Helena Susana Malheiros
Furtado, no dia 17 de julho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datado de 26 de outubro de 2017.» O senhor Vereador Rogério
Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.911 DPGU
133/17)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19) Pedido de licenciamento para reconstrução de moradia unifamiliar, para o prédio sito na
Rua Casal da Cruz, n.º 21, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Maria da Conceição
Correia Martins - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------Deliberação n.º 1533/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia bifamiliar, para o prédio sito na Rua do Cruzeiro, em Lugar da
Estrada, apresentado em nome de Maria da Conceição Correia Martins, no dia 9 de agosto de
2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 26 de outubro de 2017.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala
de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.912 DPGU 138/17) -----------------------------20) Pedido de licenciamento para legalização de zona destinada a arrumos, na fração AE do
Bloco Sul, do prédio sito na Rua Casal da Bica, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de
Tiago Filipe Dias Ribeiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------Deliberação n.º 1534/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de zona destinada a arrumos, na fração AE do Bloco Sul do prédio sito na Rua
Casal da Bica, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de Tiago Filipe Dias Ribeiro, no dia 18
de agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 2 de novembro de 2017.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.913 DPGU 142/17) ---------21) Pedido de licenciamento de demolição de imóvel, sito na Rua dos Galos, n.º 13, no Lugar
da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1535/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3, do artigo 20.º e n.º 1, do artigo 23.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento demolição de imóvel, sito na Rua dos
Galos, n.º 13, Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Ana
Paula Correia Valla Chagas, no dia 22 de agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão
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de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de setembro de 2017.» O senhor
Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto.
(Doc.914 DPGU 148/17) -------------------------------------------------------------------------------------22) Pedido de licenciamento para substituição de laje de cobertura, sito na Rua dos Galos, n.º
15, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1536/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3, do artigo 20.º e n.º 1, do artigo 23.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para substituição de laje de cobertura
em moradia unifamiliar existente, sita na Rua dos Galos, n.º 15, Lugar da Estrada, freguesia de
Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas, no dia 23 de
agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 29 de setembro de 2017.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.915 DPGU 149/17) ---------23) Pedido de Alteração ao loteamento Municipal, sito na Rua dos Belos Ares n º 11, em Ferrel,
apresentado em nome de António Marceano Conceição Doirado - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1537/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o pedido de alteração ao loteamento municipal, apresentado em 31 de agosto de 2017,
em nome de António Marceano Conceição Doirado, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, nas condições do parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 06 de novembro de 2017.» O
senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. (Doc.916 DPGU R865/17) -------------------------------------------------------------------------24) Cedência de terreno da Santa Casa da Misericórdia de Peniche para o domínio público Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1538/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 254,00 m2, a desanexar do prédio misto, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1981, da freguesia de Peniche (anterior freguesia da
Ajuda) e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 4493 e na Matriz
Cadastral Rústica sob o artigo 64 da secção B, para ser integrada no domínio público,
nomeadamente para estacionamento e passeios.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.917 DPGU 148/08) ---------25) Concurso público para aquisição de serviços para elaboração dos projetos da 2.ª Fase de
requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona envolvente – Pelouro do Planeamento
e Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1539/2017: A proposta de concurso público para aquisição de serviços para
elaboração dos projetos da 2.ª Fase de requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona
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envolvente, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima reunião
extraordinária da Câmara Municipal. (DPGU Proc.n.º 20/2017 – Aprov.) ----------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
26) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório para
angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Renascer
- Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1540/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 08 de novembro 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 Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e
Cultural, por email, datado de 19 de outubro de 2017, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de outubro de 2017, proponho
que se autorize a realização do solicitado peditório, nos termos da alínea d), do n.º 1 do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de março, bem como a ocupação do espaço público, nos termos
dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, para a
realização da solicitada ação, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos dias 16 e 17 de novembro
de 2017. 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 Renascer do
pagamento de taxas pelos licenciamentos solicitados. Taxa: € 31,10, artigo 40.º alínea e) Campanhas de sensibilização ou similares.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.918 NIPG 16657/17) -------PROTOCOLOS:
27) Portugal 2020 – Pelouro dos Fundos Comunitários: ----------------------------------------------Deliberação n.º 1541/2017: O processo relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020,
foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima reunião extraordinária da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
28) 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), Programa de CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em
Mercado Aberto, referentes ao mês de outubro de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos: ---Deliberação n.º 1542/2017: 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), Programa de CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em
Mercado Aberto, referentes ao mês de outubro de 2017. O senhor Vereador Rogério Cação não
esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. --------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
29) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de Peniche, na quadra
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de Natal – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1543/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 8 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a época natalícia que se aproxima, os procedimentos que têm sido seguidos em
anos anteriores e a previsibilidade de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, é
minha intenção determinar, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do número
2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concessão de tolerância de
ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município, na tarde do dia 15 de
dezembro de 2017, por ocasião da Festa de Natal dos referidos trabalhadores, e nos dias 26 de
dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018. Face ao exposto, e apesar da Câmara Municipal me ter
delegado a competência de gerir as instalações, equipamentos e serviços, prevista na alínea dd)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta o impacto
desta decisão, proponho que a Câmara Municipal, autorize o encerramento de todos os serviços
municipais na tarde do dia 15 de dezembro de 2017, por ocasião da Festa de Natal dos
trabalhadores do Município, e nos dias 26 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, exceto
quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, cuja a forma de funcionamento nos
referidos dias, será decidida caso a caso.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.919 NIPG 17759/17) ------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
30) Cronograma da elaboração, apreciação e votação dos documentos previsionais para o ano
de 2018 – Pelouro das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1544/2017: A Câmara Municipal tomou conhecimento do cronograma da
elaboração, apreciação e votação dos documentos previsionais para o ano de 2018. O senhor
Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto.
31) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2017 (modificação 23) – Pelouro das Finanças: ---------Deliberação n.º 1545/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 9 de novembro 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de
substituição, de 9 de novembro de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove
uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017 (modificação n.º 23), conforme
consta dos documentos anexos à referida informação.» O senhor Vereador Rogério Cação não
esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.920 NIPG 17811/17)
O senhor Vereador Filipe Sales disse que segundo o que o senhor Presidente referiu, há bem pouco
tempo, a Câmara Municipal do anterior mandato tinha consciência que era necessário alugar um
armazém, e embora aprovem a proposta de alteração ao orçamento, ainda não está definido que se
vá alugar um armazém, porque essa decisão ainda não foi proferida pela Câmara Municipal. ----32)Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças:
Deliberação n.º 1546/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 9 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia
do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------
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«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de
substituição, de 9 de novembro de 2017,que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
submeta a aprovação da Assembleia Municipal a revisão aos documentos previsionais, para o
ano 2017 (modificação n.º 22), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.»
O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.921 NIPG 17814/17) ------------------------------------------------------------------IMPOSTOS MUNICIPAIS:
33) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano
2018 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1547/2017: A proposta de participação no Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche,
relativamente aos rendimentos do ano 2018, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser
presente à próxima reunião extraordinária da Câmara Municipal. (NIPG 17732/17)----------------34) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2018 – Pelouro das Finanças: -----------------Deliberação n.º 1548/2017: A proposta de lançamento de uma derrama, para o ano de 2018, foi
retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima reunião extraordinária da
Câmara Municipal. (NIPG 17733/17) -----------------------------------------------------------------------35) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2018 – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1549/2017: A proposta de fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), para o ano de 2018, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima
reunião extraordinária da Câmara Municipal. (NIPG 17734/17) ---------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
36) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, para a montagem do marcador
eletrónico no pavilhão alternativo no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1550/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura do Clube Stella Maris de Peniche solicitando apoio logístico, para
a montagem do marcador eletrónico no pavilhão alternativo, mais concretamente, no
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade decorrerá no dia 4 de novembro de 2017.
Considerando o meu despacho, do dia 03 de novembro de 2017, emitido ao abrigo do n.º 3 do
Artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do
apoio logístico ao Clube Stella Maris de Peniche, proponho que a Câmara ratifique o despacho
referido, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º do Anexo I, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala
de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.922 NIPG 17728/17) ----------------------------
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37) Atribuição de apoio ao Centro de Canoagem do Oeste, para a participação na Feira Anual
de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à
atividade pontual - Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 1551/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura do Centro de Canoagem do Oeste solicitando apoio logístico, para
a participação na Feira Anual de Atouguia da Baleia.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade terá início no dia 6 de novembro de 2017.
Considerando o meu despacho, do dia 03 de novembro de 2017, emitido ao abrigo do n.º 3 do
artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do
apoio logístico ao Centro de Canoagem do Oeste, proponho que a Câmara ratifique o despacho
referido, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala
de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.923 NIPG 17730/17) ---------------------------38) Atribuição de apoio à Associação de Solidariedade Social de Ferrel, para a organização do
almoço convívio para os sócios, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de
apoio à atividade pontual, – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1552/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura da Associação de Solidariedade Social de Ferrel solicitando apoio
logístico, para a organização do Almoço Convívio para os sócios.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade decorrerá no dia 11 de novembro de 2017.
Considerando o meu despacho, do dia 09 de novembro de 2017, emitido ao abrigo do n.º 3 do
artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do
apoio logístico à Associação de Solidariedade Social de Ferrel, proponho que a Câmara ratifique
o despacho referido, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.924 NIPG 17775/17) ------------------SAÚDE:
39) Mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche, aprovados pela Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para o ano de 2018: -----------------------------------Deliberação n.º 1553/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento dos mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche, aprovados pela
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para o ano de 2018. (NIPG 17382/17)
DIVERSOS:
40) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 1554/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de
situação do processo referente à Fortaleza de Peniche. ---------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu conta que, no seguimento da informação que o senhor Rui
Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, prestou, e da reunião que houve com o senhor
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Ministro da Cultura e com a Direção Geral do Património Cultural, onde estiveram presentes, ele
próprio, a senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga e o Técnico Superior de
Arqueologia, Rui Venâncio, teve conhecimento que havia um protocolo para aprovar, mas que
existia o compromisso de desativar a Fortaleza, para que o Governo possa avançar com as obras
brevemente. Disse que ficou surpreendido, porque desconhecia que tinham que sair da Fortaleza
até 31 de dezembro, e que uma grande parte da Fortaleza de Peniche será ocupada pelo Museu da
Resistência e da Liberdade, porque sempre defendeu que deveria existir, também, um Museu de
Peniche, com diversos conteúdos. Aguardam uma proposta da equipa consultiva da Direção Geral,
que será encaminhada para conhecimento em reunião de Câmara Municipal. Informou que a
Direção Geral do Património Cultural irá fazer chegar à Câmara Municipal, novamente, o
protocolo e o programa de ocupação da Fortaleza, com os conteúdos do Museu da Resistência e
da Liberdade. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, o protocolo não foi aprovado, porque
existia uma cláusula, nomeadamente a Cláusula 4.ª, com a qual a Câmara Municipal discordou.
Referiu que existiu uma informação do coordenador, senhor Rui Venâncio, Técnico Superior de
Arqueologia, dando como alternativa um armazém para conservar o acervo do Museu, tendo o
Partido Social Democrata recusado por não lhes ter sido explicado que existia ausência de recursos
próprios. Questionaram se existiriam outras alternativas uma vez que o San Pedro de Alcântara é
património da Câmara Municipal, e que poderia servir como espaço, em regime transitório. Referiu
que nunca foi explicado, se o acervo que está no Museu, vai para um armazém para ser conservado
ou se vai para exposição. Concluiu que, foram despejados da Fortaleza. Apesar de achar que o
investimento é bem-vindo, ressalvou que se deverá trabalhar bem o protocolo entre a Direção Geral
do Património Cultural e a Câmara Municipal de Peniche, para que se possam salvaguardar os
interesses e a “autoridade” do concelho, nos vinte mil metros quadrados da Fortaleza. A senhora
Vereadora Sandra Matos reforçou o que o senhor Vereador Filipe Sales disse, sugerindo que se
deve pensar na situação como um todo e não parcelarmente, reforçando que a opção do
arrendamento não será a melhor. Disse que deve ser colocado à discussão da Câmara Municipal,
fazer a exposição da Fortaleza num armazém. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o
Partido Social Democrata não teve conhecimento do projeto que existia para a Fortaleza. Disse
que desconheciam de que forma iriam ser aplicadas as verbas na reabilitação da Fortaleza e no
sistema amuralhado. O senhor Presidente da Câmara informou que, na reunião com o senhor
Ministro da Cultura, foi referido que não era intenção do Governo retirar a gestão da Fortaleza ao
Município de Peniche, e que a justificação para a não concordância com a Cláusula 4.ª, teve a ver
com a candidatura do Governo aos fundos comunitários para reabilitação da Fortaleza.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 1555/2017: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da
Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 14 de
novembro de 2017, com início às vinte e uma horas, e dispensar a convocação escrita. ------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1556/2017: 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 dezassete horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se
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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, Chefe da Divisão de
Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. -------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
03 de janeiro de 2018, 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição,
(assinado no original)

_____________________________________

