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ATA N.º 58/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Pedido de colaboração na execução dos arranjos exteriores, inerentes à obra de 

construção de edifício destinado a lar de idosos, para o prédio sito na Rua Calouste Gulbenkian, 

em Peniche, apresentado pelo Centro De Solidariedade e Cultura de Peniche – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e garagem, 

na Travessa do Jardim, n.º 1, em Ferrel, apresentado em nome de João Avelino Faria Ricardo – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------------- -------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício 

habitacional, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Pro Portugal - Mediação Imobiliária, 

L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, na Avenida da Liberdade, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de João dos Santos 

Capinha Patriarca – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------- -----------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar e 

muros de vedação, sita na Rua do Casal, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de 

Florindo Gomes Aguiar – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para ampliação de garagem com alteração do uso para 

armazém, sita na Rua dos Montes, n.º 2, na Serra D’el Rei, apresentado em nome de Carlos Jorge 

Martins Rodrigues – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro, sito na Avenida das 

Escolas, n.º 10 – Fração A, em Peniche, apresentado em nome de Maria da Conceição Duro 

Abrantes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço 

sobrelevado à Praia da cova da Alfarroba – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética;------------ 

 ------------------- 9) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço 

sobrelevado Praia de Baía (a partir do CAR Peniche) – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética; 

 ------------------- 10) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço 

sobrelevado à Praia do Baleal Campismo – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética;------------ 

 ------------------- 11) Projeto de elaboração de passeios no Campo da República, em Peniche – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Alegria, n.º 45, em Peniche – 
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Pelouro do Trânsito;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Vítor Almeida Baltazar, n.º 20, em 

Atouguia da Baleia – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Lapadusso, n.º 38, em Peniche 

– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Protocolo de cedência de instalações, a celebrar entre o Município de Peniche 

e o Sporting Clube da Estrada – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Candidaturas Linha de Apoio ao Turismo Acessível – Turismo de Portugal, 

I.P. – Pelouro do Turismo; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Constituição de fundo de maneio para 2018, a favor do representante do 

Município de Peniche na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 18) 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 novembro de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos;  

 ------------------- 19) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro 

a novembro de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Aquisição de prédio, sito na Rua D. Francisco Coutinho, em Atouguia da 

Baleia – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Loja de Artesanato da Fortaleza de Peniche; --------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Procedimento ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de 

combustíveis rodoviários – Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas;--------------- 

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

 ------------------- 23) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2017 (modificação 27) 

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

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

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

referentes a novembro e dezembro de 2017 – Pelouro das Finanças;---------------------- -------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia da Serra d`EL-Rei, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------  

 ------------------- 26) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel – Pelouro 

de Ligação às Freguesias; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27)Reunião com representantes do Movimento Ambientalista de Peniche – 

Arméria;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Atribuição de apoio à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no 

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

organização da Feira de Natal – Pelouro do Associativismo;--------------------- -----------------------  
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 ------------------- 29) Utilização do Centro de Alto Rendimento de Peniche e das Piscinas 

Municipais, pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, no âmbito do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Natação e a 

Associação de Natação do Distrito de Leiria, para realização do 1.º Estágio de Capitação Técnica 

Infantis e 1.º Estágio de Capitação Técnica de Cadetes – Pelouro do Desporto; ----------------------  

 ------------------- 30) Atribuição de subsídio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, para pagamento do seguro e Imposto único de Circulação da viatura de uma 

viatura – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Oferta de bilhetes para a pista de gelo a crianças carenciadas do Agrupamento 

de Escolas D. Luís de Ataíde – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 32) Anulação de débitos ao tesoureiro e de receitas virtuais/débitos – Pelouro das 

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

 ------------------- 33) Constituição de fundo de maneio a favor da Chefe da Divisão de 

administração e Finanças, em regime de substituição – Pelouro das Finanças; 

 ------------------- 34) Moção sobre a Pesca; ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura; ----------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. A reunião 

foi interrompida entre as doze horas e cinquenta minutos e as catorze horas e trinta e três minutos. 

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, e Patrícia Silvestre, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, 

durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves e Rodrigo Lopes, Chefe e Técnico Superior de 

Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos 

pontos um a onze da ordem do dia, Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, em 

regime de substituição, Sara Gomes e Ana Carriço, Arquitetas Paisagistas da Divisão de Energia 

e Ambiente, e Rodolfo Costa Veríssimo, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento 

Estratégico, Estudos e Projetos, durante a apreciação e votação dos pontos oito a dez da ordem do 

dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

- Isabel Faustino apelou à cedência da loja de que é arrendatária, no Mercado Municipal de 

Peniche, uma vez que, se encontra incapacitada para prosseguir o projeto de apicultura, iniciado 

pelo seu filho. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria presente a reunião de 

câmara, possivelmente na reunião a realizar no dia 3 de janeiro de 2018, em conjunto com outras 

situações referentes ao Mercado, que estão a ser, também, analisadas, tendo em conta as 

informações e os regulamentos existentes, no sentido de se verificar se é possível satisfazer a 

pretensão apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------   

- Raquel Vaz, acompanhada pela munícipe Maria Alípio, leu e entregou uma petição pública, com 

um abaixo-assinado, criada no dia 25 de outubro de 2017, onde estão reunidas oitocentas e noventa 

e duas assinaturas, em formato de papel e quatrocentas e treze, online, e solicita a demissão da 

senhora Veterinária Municipal, Ana Elisa Vieira da Silva, por não estarem satisfeitos com o 

trabalho desempenhado e por considerarem não se tratar de uma pessoa com idoneidade público-
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moral para o fazer. Disse que gostaria que o senhor Presidente da Câmara tomasse em consideração 

todas aquelas pessoas, uma vez que, cada assinatura, representa uma pessoa insatisfeita e com 

vontade de manifestar essa insatisfação. O senhor Presidente da Câmara disse que, tendo em 

conta os considerandos, a Câmara Municipal iria avaliar o documento entregue, inclusive, o 

enquadramento legal, no sentido de se fazer o melhor pelo concelho. Deu nota da existência de 

algumas considerações, que não servem de base para se intervir. A senhora Vereadora Cristina 

Leitão disse que não se pronunciaria relativamente ao conteúdo do documento apresentado, que 

entendia a posição apresentada e que estava solidária com a medida tomada, uma vez que, conhecia 

bem as dificuldades que têm havido, nos últimos anos. Disse haver sempre condições de melhorar 

o serviço municipal em causa, mesmo que o objetivo final possa não ser o desejável. Referiu a 

necessidade de se fazer algo que dignifique este serviço municipal e para que o mesmo responda 

às lacunas existentes, que é o que todos querem. O senhor Vereador Rogério Cação disse que, 

também não se pronunciaria, uma vez que o assunto iria ser objeto de debate, e reiterou a ideia do 

senhor Presidente da Câmara, de que, independentemente das motivações e fundamentos, há 

sempre um enquadramento legal. Saudou particularmente as pessoas que tomam este tipo de 

iniciativas, e disse notar-se uma posição cívica claríssima e uma representação clara daquilo que 

é a democracia a funcionar, por se tratar de uma iniciativa de pessoas que sentem um problema e 

que, obviamente, se mobilizam para o resolver. Disse que esta posição, que envolve cerca de mil 

e trezentas pessoas tem de ser tomada em consideração, independentemente das limitações e 

condicionalismos referidos pelo senhor Presidente da Câmara. Disse compreender as razões da 

petição e que se iria empenhar no debate do assunto. Sublinhou a posição de defesa dos direitos 

que entendem ter enquanto defensoras dos direitos dos animais. Felicitou-as, uma vez mais, pela 

iniciativa. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, à semelhança dos colegas, não iria 

pronunciar-se quanto ao conteúdo e ao objetivo da petição pública, referindo um debate próprio 

relativamente a esta matéria. Disse que, para além dos condicionalismos de ordem legal, é certo 

que representa um problema que, cerca de mil e trezentas pessoas fazem reportar à Câmara 

Municipal e que terá que ser analisado com muito cuidado. Disse considerar que será dentro do 

princípio de avaliar a razão pela qual a população reage desta forma, relativamente ao trabalho dos 

serviços veterinários, que a Câmara estará obrigada a encontrar soluções. O senhor Presidente da 

Câmara aproveitou para informar que está em fase final, a elaboração de um novo projeto para as 

instalações do centro de recolha oficial, na medida em que, não se revia no que foi feito 

anteriormente. Manifestou interesse em agendar uma reunião com as munícipes. --------------------  

- Associação Brigada das Amigas solicitaram informação relativamente ao que está a ser pensado 

para os animais em Peniche e ao protocolo que apresentaram em 2016, até porque a Associação 

havia sido referida no programa eleitoral. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que, o 

próximo ano, seria um ano de definições, de análise de várias frentes de trabalho, de obrigações e 

responsabilidades, e que esta seria uma delas. Lembrou o dia da tomada de posse, quando 

comunicou a criação de um pelouro da proteção animal, dizendo ter muito a ver com o que entende 

que deve ser feito nesta área. Disse que todos tinham direito de assumir as suas sensibilidades, 

contudo, não admitia que que alguém transparecesse que tinha mais sensibilidade do que ele 

próprio, no que toca a esta matéria. Disse que seria criada uma estratégia, em relação à proteção 

animal, no sentido de se discutir e decidir, o melhor para o concelho. ----------------------------------  

- Helena Vaz lembrou que, há cerca de três anos, esteve presente numa reunião de câmara, a 

propósito de uma regueira que existe na sua propriedade, sita na Estrada Nacional 114, em 

Coimbrã. Disse que, após algumas intervenções, no sentido de solucionar a situação, verificou que 

a situação piorou, descrevendo a regueira como um rio, tendo em conta a sua dimensão. Solicitou 

que fossem verificar a situação. Deu conta da existência de um terreno contíguo à sua propriedade, 

que foi comprado e vedado, impossibilitando assim o acesso de viaturas à sua propriedade. O 
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senhor Presidente da Câmara disse que iriam ver e avaliar a situação, no sentido de se verificar 

o que se poderia fazer para a corrigir. ------------------------------------------------------------------------      

 

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: 

-Desejou a todos um Bom Natal e que o Ano de 2018 seja profícuo no que cada um deseje. -------  

-Referiu que a festa de Natal, organizada pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, para os autarcas e trabalhadores, a qual foi muito bem organizada e com um convívio 

espetacular. Deu os parabéns à Divisão de Administração e Finanças pela coreografia efetuada, 

fazendo um desafio para que, no próximo ano, as outras divisões façam o mesmo. ------------------  

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-No seguimento da reunião realizada com a DGESTE, disse que iria ser avaliada a possibilidade 

do procedimento de substituição do telhado do Pavilhão de Dom Luis de Ataíde poder ser feito 

pelo Município, estando prevista uma verba de oitenta mil euros. Foi referida também a 

inexistência e necessidade de um pavilhão na Escola Básica Integrada 1,2,3 de Peniche, tendo-lhes 

sido feito um desafio, para apresentação de uma proposta. ---------------------------------------------- -     

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

-Associou-se às felicitações do senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------  

-Felicitou a Escola Secundária de Peniche pelos 58 anos, e pela homenagem realizada ao professor 

Joaquim Carneiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-Felicitou a Victória Kamynskaya pelo record nacional, ao ser a sexta classificada na final dos 400 

metros estilo no Europeu de Copenhaga. --------------------------------------------------------------------  

-Felicitou o Grupo de Desportivo de Atouguia da Baleia pelos 95 anos. -------------------------------  

-Agradeceu a colaboração do Rancho Folclórico de Geraldes, da Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia e da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, que juntamente com o Pelouro 

da Cultura organizaram uma exposição “Vestes d`Antanho: Mostra de Traje Antigo”, estando no 

Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, até 17 de março de 2018. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

-Associou-se às felicitações proferidas, agradecendo ao senhor Presidente os votos de boas festas, 

desejando a todos um excelente 2018. -----------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

-Colocou a mesma questão que foi colocada na semana passada, relativamente às diversas 

perguntas já efetuadas, e que ainda não foram respondidas, referindo que o senhor Presidente disse 

que, esta semana, teria condições de responder, e que uma vez que não o fez, gostaria que, antes 

de proferir mais alguns esclarecimentos, que respondesse às questões, referindo algumas delas: 

Regueira do Poço; habitação, junto ao cemitério; concessões; estacionamento junto ao Pingo Doce. 

O senhor Presidente da Câmara disse que não tinha condições, no momento, para responder, que 

iria tentar fazê-lo primeira reunião de janeiro de 2018. ---------------------------------------------------  
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-Disse que tinham uma proposta para entregar até ao final da reunião de Câmara Municipal, mas 

uma vez que não irá haver reunião na próxima semana, solicitou que o assunto proposto fosse 

agendado na primeira reunião, de janeiro de 2018. --------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

-Associou-se às felicitações já formuladas, deixando uma muito especial, porque, naquele dia, se 

comemorava o aniversário da elevação da vila de Peniche à categoria de cidade. O senhor 

Presidente da Câmara disse que hoje em dia é simpático serem cidade, devendo orgulhar-se por 

isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Relativamente ao San Pedro de Alcantara, imóvel de propriedade Municipal, perguntou se os 

serviços já apuraram a veracidade das informações apresentadas por um autoproclamado 

arrendatário, e se já foi feita alguma diligência nesse sentido. O senhor Presidente da Câmara 

disse que esteve a falar com o cidadão António Pelerito, ao telefone e, logo que possível, irá marcar 

uma reunião, não havendo nada a acrescentar ao que já tinha informado. -----------------------------  

-Em relação à capacidade de carga humana na Ilha da Berlenga, o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas publicou uma portaria, em 15 de junho, com entrada em vigor a 1 de julho 

de 2017, referindo que a Câmara Municipal ficou ciente que deveria ter uma atitude mais pró-ativa 

para a preparação da época de 2018, perguntou se já foi feita alguma diligência junto do Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, se já houveram questões no concelho estratégico da 

Reserva Natural das Berlengas, se já houve alguma concertação junto das empresas marítimo 

turísticas, o que está a ser pensado nesse sentido. O senhor Presidente da Câmara disse que teve 

duas reuniões sobre a Berlenga, dando conta que irá ser marcada outra reunião, com outro 

contexto, no princípio de janeiro de 2018. Referiu que o conselho estratégico não reuniu, só irá 

reunir em janeiro de 2018. Em relação às empresas marítimo turísticas, disse que estava prevista 

uma reunião, ainda este ano.-----------------------------------------------------------------------------------   

-Relativamente às candidaturas do Fosso da Muralha e do Centro Cívico Intergeracional, solicitou 

o ponto de situação. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação ao Fosso da Muralha, 

foi reunido o júri, que é composto por: Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística, Engenheiro João Raminhos, Francisco Silva, Engenheiro 

Civil da Divisão de Obras Particulares, Ana Carriço, Técnica Superior de Arquitetura Paisagística 

da Divisão de Energia e Ambiente, Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e o 

próprio, como membro da Câmara Municipal, e que irá estar, esta semana, a elaborar a conclusão. 

Partilhou que serão dois admitidos, por unanimidade. Propôs que, após a adjudicação do projeto, 

os Técnicos da Câmara Municipal pudessem preparar um trabalho, tendo em conta os contributos 

que existiam, mas também, o que cada um deles pode contribuir ainda, tendo desafiado uma das 

Técnicas mais jovens da Câmara Municipal a liderar esse processo, a Arq.ª Ana Carriço, 

constituindo uma pequena equipa composta por jovens Técnicos Municipais. Em relação ao 

Centro Cívico Intergeracional disse que estão a ser avaliadas as áreas, logo que tiverem 

oportunidade iram ser trabalhadas as propostas. -----------------------------------------------------------  

-Disse ter conhecimento que foi enviado um ofício à Direção Geral do Património Cultural a 

solicitar uma reunião, referindo que tinha ficado combinado, que essa reunião seria na Fortaleza 

de Peniche, para que no espaço pudessem exercer uma pressão diferente. Disse ter percebido que 

a reunião marcada, na passada quinta-feira, 14 de dezembro, no Ministério da Cultura, foi com 

caráter de urgência, e bem, tendo-lhes sido, a mesma, comunicada na véspera, não tendo havido a 

possibilidade de os membros representantes da Câmara Municipal pudessem concertar as suas 

posições e reivindicações a fazer. Manifestou que o seu silêncio na dita reunião deveu-se ao 

respeito institucional que tem pelo senhor Presidente da Câmara, e por considerar que não seria 

adequado ter uma atitude que se sobrepusesse outra consideração contrária às considerações 
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tecidas pelo senhor Presidente da Câmara. Referiu que algumas questões não foram feitas, mas 

houve, sobretudo, uma questão que deveria ter sido debatida com outra profundidade, que se 

prende com a cláusula quarta, do protocolo. Percebendo que existe urgência em fazer protocolo, a 

questão da utilização futura dos espaços da Fortaleza de Peniche não podem estar neste momento 

consagrados no próprio protocolo, sob pena de não ser elegível na candidatura a fundos 

comunitários, mas era importante começar já a preparar, ou ter aproveitado a oportunidade da 

ultima reunião, para conversar, embora não possa já estar consagrado no próprio protocolo, mas 

começar já a vincular a Direção Geral do Património Cultural e o Ministério da Cultura para que 

alguns espaços fiquem adstritos, mas falar concretamente nos espaços, estabelecendo já esse 

compromisso. O senhor Presidente da Câmara referiu que foi proposto que a reunião fosse em 

Peniche, mas que as diretrizes são traçadas pela Direção Geral do Património Cultural e não pela 

Câmara Municipal. Disse que o processo avançou num sentido há já algum tempo, e que, 

independentemente da sua vontade, e dos objetivos que têm como Município, não pretende criar 

conflitos com o Governo, referindo que devem procurar influenciar a Direção Geral do Património 

Cultural e conseguir algumas contrapartidas para o Município. Deu conta que pretende que este 

assunto seja presente à reunião de Câmara de, 3 de janeiro de 2018, para se tomar uma decisão. 

Disse que a reunião com a Direção Geral do Património Cultural foi comunicada na véspera, tendo 

sido referido que era o único dia disponível, este ano. No fundo, a essência da mensagem foi o 

resultado da inquietação existente em relação à Fortaleza de Peniche em si, essencialmente, os 

espaços a utilizar, a questão do Museu Municipal, mas também a questão da gestão da Fortaleza 

de Peniche pós existência do Museu Nacional. Referiu que não houve oportunidade de 

conversarem antes, mas que não teria sentido como desrespeito perante a reunião, a participação, 

tendo procurado saber, se os senhores vereadores presentes, queriam colocar alguma questão, 

dizendo que gostaria que todos se sentissem à vontade quando estivessem em representação da 

Câmara Municipal. Disse que existia uma questão que terá de ser aprofundada, em conjunto, em 

momento oportuno, que tem a ver com a gestão da Fortaleza de Peniche, referindo que se 

preocuparia mais com a possibilidade de conseguir mais espaços para o Município. Referiu ser 

verdade que na reunião que houve, há já algum tempo, com o senhor Ministro da Cultura e uma 

equipa mais alargada, do que a que esteve nesta reunião, em que esteve, também, o Técnico 

Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, e a senhora Vice-Presidente da Câmara, Rita Petinga, 

foram criadas espectativas para uma gestão partilhada, o que não pretendem, para já, é assumir 

isso por escrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
-Associou-se às iniciativas que foram realizadas no decurso da semana, referenciando: a iniciativa 

da Escola Secundária de Peniche, os 95 anos do Grupo Desportivo de Atouguia da Baleia, a festa 

de Natal do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, e também o concerto de 

Natal, no passado sábado, na igreja de São Pedro. ---------------------------------------------------------  

-Relativamente à reunião que houve em Lisboa, foi referido o envio de uma proposta de protocolo, 

no dia 15 de novembro, disse não ter conhecimento se, após esta data, o protocolo voltou a ser 

distribuído aos membros da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

protocolo tinha sido enviado, no dia 20 de novembro. ----------------------------------------------------  

-Relembrou duas questões já efetuadas em reuniões anteriores, nomeadamente, o ponto de situação 

da concessão Nau dos Corvos, no sentido de saber se tem havido cumprimento do plano de 

pagamentos ou se a dívida aumentou, e também o número de utilizações da casa mortuária no 

decurso do ano de 2017 até final de novembro. O senhor Presidente da Câmara disse que, em 

relação à concessão Nau dos Corvos, o último pagamento foi em 7 de setembro de 2017, estando 

em dívida setenta e sete mil e quinhentos euros, estando a ser avaliada a situação com a senhora 

Dr.ª Ana Cláudia Guedes. --------------------------------------------------------------------------------------  
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-Desejou a todos, um Bom Natal e um Bom Ano 2018. --------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
-Associou-se aos votos já efetuados, ao nível da festa, por parte do Centro Social do Pessoal da 

Câmara Municipal de Peniche. Relativamente à Escola Secundária de Peniche, referiu a 

homenagem efetuada ao senhor professor Joaquim Carneiro, e expressou a sua gratidão às pessoas, 

que não sendo de Peniche, acabam por ser importante para a nossa terra. -----------------------------  

-Partilhou o que o senhor vereador Filipe Sales referiu sobre os 30 anos de elevação de Peniche a 

cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Disse que não esteve presente na reunião do Ministério da Cultura, por impossibilidade. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta que o senhor vereador Rogério Cação informou, 

atempadamente, a impossibilidade em estar presente na reunião. ---------------------------------------  

-Desejou a todos, um Natal profundamente repleto de afeto, solidariedade, e intercooperação. ----   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de colaboração na execução dos arranjos exteriores, inerentes à obra de construção 

de edifício destinado a lar de idosos, para o prédio sito na Rua Calouste Gulbenkian, em 

Peniche, apresentado pelo Centro De Solidariedade e Cultura de Peniche – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1710/2017: Deliberado colaborar na execução dos arranjos exteriores, inerentes 

à obra de construção de edifício destinado a lar de idosos, para o prédio sito na Rua Calouste 

Gulbenkian, em Peniche, tendo em consideração o parecer emitido pela Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de dezembro de 2017. (DPGU NIPG 18543/16) 

 

2) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e garagem, na Travessa do 

Jardim, n.º 1, em Ferrel, apresentado em nome de João Avelino Faria Ricardo – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1711/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 moradia unifamiliar e garagem, para o prédio sito na Travessa do Jardim, 

n.º 1, em Ferrel, apresentado em nome de João Avelino Faria Ricardo, no dia 16 de agosto de 

2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 6 de dezembro de 2017.» (Doc.1014 DPGU 129/16) -----------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício habitacional, na 

Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1712/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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:  ------------------------------------------------------------------------------  

«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 Pro Portugal - Mediação Imobiliária, Lda., em 7 de março de 2017, sobre a 

viabilidade para construção de edifício habitacional, para o prédio sito na Avenida do Mar, em 

Ferrel, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 11 de dezembro de 2017, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de 

licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.1015 DPGU R217/17) ------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na 

Avenida da Liberdade, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de João dos Santos Capinha 

Patriarca – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1713/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 urbano sito 

na Avenida da Liberdade, lugar e freguesia de Serra D’el Rei, apresentado em nome de João dos 

Santos Capinha Patriarca, no dia 14 de julho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 5 de dezembro 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.1016 DPGU 130/17) -------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, sita na Rua do Casal, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Florindo 

Gomes Aguiar – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1714/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 legalização e alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua do Casal, 

lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Florindo Gomes Aguiar, no dia 27 de julho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 12 de dezembro 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.1017 DPGU 135/17) -------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para ampliação de garagem com alteração do uso para armazém, 

sita na Rua dos Montes, n.º 2, na Serra D’el Rei, apresentado em nome de Carlos Jorge Martins 

Rodrigues – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: 

Deliberação n.º 1715/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 ampliação de garagem com alteração do uso para armazém, sito na Rua dos Montes, n.º 2, 

lugar e freguesia de Serra D’el Rei, apresentado em nome de Carlos Jorge Martins Rodrigues, no 
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dia 18 de agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento (DPGU), datado de 12 de dezembro 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.1018 DPGU 143/17) ------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro, sito na Avenida das Escolas, n.º 10 – 

Fração A, em Peniche, apresentado em nome de Maria da Conceição Duro Abrantes – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1716/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 legalização de telheiro, sito na Avenida das Escolas, n.º 10 – Fração A, em Peniche, 

apresentado em nome de Maria da Conceição Duro Abrantes, no dia 21 de agosto de 2017, nas 

condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 7 de 

dezembro 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.1019 DPGU 146/17) -  

 

8) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço sobrelevado à Praia da 

cova da Alfarroba – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1717/2017: Deliberado aprovar o projeto referente ao acesso em passadiço 

sobrelevado à praia da Cova da Alfarroba. ------------------------------------------------------------------  

 

9) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço sobrelevado Praia de 

Baía (a partir do CAR Peniche) – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética: --------------------  
Deliberação n.º 1718/2017: Deliberado aprovar o projeto referente ao acesso em passadiço 

sobrelevado à Praia da Baía (a partir do CAR Surf Peniche). --------------------------------------------  

 

10) Plano Municipal de Acessibilidade Turística – Acesso em passadiço sobrelevado à Praia do 

Baleal Campismo – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1719/2017: Deliberado aprovar o projeto referente ao acesso em passadiço 

sobrelevado à Praia do Baleal Campismo. ------------------------------------------------------------------  

 

11) Projeto de elaboração de passeios no Campo da República, em Peniche – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1720/2017: Deliberado aceitar as condições constantes no parecer da DGPC, 

designadamente o exposto no ponto 2 do mesmo, conforme constante na informação da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de dezembro de 2017. ----------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

12) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Alegria, n.º 45, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1721/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro e 

de acordo com o ponto 1 do artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado 
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pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a 

informação da Divisão de Obras Municipais, de 4 de dezembro de 2017, propõe-se apreciação e 

homologação da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, na Rua da Alegria n.º 

45, em Peniche e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» 

(Doc.1020 NIPG 19971/17) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Vitor Almeida Baltazar, n.º 20, em Atouguia da 

Baleia – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1722/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro e 

de acordo com o ponto 1 artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a 

informação da Divisão de Obras Municipais, de 7 de dezembro de 2017, propõe-se apreciação e 

homologação da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, em frente ao portão de 

garagem do n.º 20, da Rua Victor Baltazar, em Atouguia da Baleia e respetiva autorização das 

obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.1021 NIPG 19975/17) -----------------------------  

 

14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Lapadusso, n.º 38, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1723/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro e 

de acordo com o ponto 1 artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a 

informação da Divisão de Obras Municipais, de 5 de dezembro de 2017, propõe-se apreciação e 

homologação da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, em frente ao portão de 

garagem do n.º 38, da Rua do Lapadusso, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar 

pelos serviços municipais.» (Doc.1022 NIPG 19982/17) -------------------------------------------------  
 

PROTOCOLOS: 

 

15) Protocolo de cedência de instalações, a celebrar entre o Município de Peniche e o Sporting 

Clube da Estrada – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1724/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 13 de dezembro 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 Setor da Educação, datada de 06 de novembro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, aprove a minuta do protocolo, 

em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche, o Sporting Clube da Estrada e o Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia, que tem por objeto a utilização das instalações do Sporting 

Clube da Estrada pela Escola Básica de Lugar da Estrada, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, para a prática de Atividade Física e Desportiva, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular.» (Doc.1023 NIPG 19961/17) -----------------------------------------------  

 

16) Candidaturas Linha de Apoio ao Turismo Acessível – Turismo de Portugal, I.P. – Pelouro 
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do Turismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1725/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro 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 Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, 

datada de 11de dezembro de 2017, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove a submissão, das 4 seguintes candidaturas: 

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acessos ao futuro Museu Nacional da Resistência 

e ao Campo da República 

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia da Cova da Alfarroba 

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia da Baía 

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia do Baleal Campismo.» (Doc.1024 

NIPG 19993/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

17) Constituição de fundo de maneio para 2018, a favor do representante do Município de 

Peniche na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1726/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o preceituado no artigo 1.º do regulamento de Constituição e Regularização de 

Fundos de Maneio e a informação da Técnica Superior Joana Coutinho, proponho que a Câmara 

Municipal aprove a constituição de um fundo de maneio, para ocorrer a pequenas despesas 

correntes resultantes da ação da Comissão de Proteção para apoio às crianças e jovens, suas 

famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre que não seja possível assegurá-las 

através dos recursos formais das entidades, a favor do Representante do Município de Peniche na 

CPCJ Joana Coutinho, até fim do ano de 2018, pela seguinte classificação económica e com o 

montante que se indica: 

06.02.03.05 – Outras Despesas Correntes / Diversas / Outras / Outras…………………….102,35€» 

(Doc.1025 NIPG 19952/17) -----------------------------------------------------------------------------------  

RECURSOS HUMANOS: 

 

18) 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 novembro de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos: --  
Deliberação n.º 1727/2017: 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 novembro de 2017.-----------------------------------------------  

 

19) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a novembro 

de 2017 – Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1728/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a 
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novembro de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

20) Aquisição de prédio, sito na Rua D. Francisco Coutinho, em Atouguia da Baleia – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1729/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da aquisição de prédio, sito na Rua D. Francisco Coutinho, em Atouguia da Baleia. 

(NIPG 18500/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Loja de Artesanato da Fortaleza de Peniche: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1730/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro 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 prestada pelos serviços do Município, informação n.º 208/2017 do 

Gabinete Jurídico, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea 

ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar o 

acordo de cessação da concessão de exploração da Loja de Artesanato da Fortaleza com Maria 

do Carmo Sousa Ferreira Meireles, nos termos da minuta que se anexa.» ----------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.1026) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

22) Procedimento ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários 

– Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1731/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que: 

Em 08 de novembro de 2017 a Comunidade Intermunicipal do Oeste celebrou vários contratos 

no âmbito do acordo quadro n.º 5/2017 CC-OESTE para fornecimento de combustíveis 

rodoviários.  

O acordo quadro celebrado destina-se às entidades que integram a CC- OESTECIM e o artigo 

5.º do regulamento n.º 294/2011, publicado na 2.ª série do Diário de República de 11 de maio de 

2011 – Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras da OESTECIM – 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, define que o Município de Peniche está abrangido na CC- 

OESTECIM. 

A consulta será efetuada a todas as empresas que assinaram contrato. 

O Município de Peniche em 2016/2017 adquiriu combustíveis através do acordo quadro 

referido, e não foram registados constrangimentos. 

Proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do seguinte: 

1. Autorizar o lançamento do procedimento de formação de contrato para a aquisição de 

combustíveis, para o ano de 2018, ao abrigo e nos termos do procedimento previsto no 

artigo 259.º do CCP e do acordo quadro n.º 5/2017 CC-OESTE. 

2. Autorizar a realização da despesa resultante da contração com a empresa fornecedora do 

combustível, pelas seguintes classificações: 
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2.1 Económica: 02 01 02 01 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – 

combustíveis e lubrificantes – gasolina, valor estimado para o ano de 2018: 9.500,00 € 

(valor sem IVA), será cabimentado no Orçamento Municipal para 2018 e valor estimado 

para o ano de 2019: 1.000,00 € (valor sem IVA), será cabimentado no Orçamento 

Municipal de 2019.  

2.2 Económica: 02 01 02 02 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – 

combustíveis e lubrificantes – gasóleo – valor estimado para o ano de 2018: 228.000,00 

€ (valor sem IVA), será cabimentado no Orçamento Municipal para o ano 2018 e valor 

estimado para o ano de 2019: 75.000,00 € (valor sem IVA), será cabimentado no 

Orçamento Municipal para o ano de 2019. 

A assunção do compromisso plurianual foi autorizada pela Assembleia Municipal na sua 

sessão ordinária de 7 de dezembro de 2016. 

3. Aprovar o convite e o caderno de encargos, em anexo. 

4. Designar como Júri: 

Vice-Presidente, Ana Rita Petinga, que presidirá, Eng.º Nuno Manuel Malheiros Cativo, 

Chefe de Divisão, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Tânia 

Neves, Técnica Superior e como membros suplentes Salomé Vala e Beatriz Mata. 

5. Delegar no Júri as seguintes competências: 

5.1 Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

5.2 Propor retificações às peças do procedimento; 

5.3 Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões.»-------------------------------------- 

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.1027 NIPG 19170/17) ----------------------------------------------------------------- 

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

23) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2017 (modificação 27) – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1732/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro 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 13 de dezembro de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove 

uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017 (modificação n.º 27), conforme 

consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.1028 NIPG 19957/17) ---------------  

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

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

novembro e dezembro de 2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1733/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

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

referentes a novembro e dezembro de 2017. (NIPG 19969/17) ------------------------------------------   

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

25) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da 
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Serra d`EL-Rei, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------  
Deliberação n.º 1734/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro 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 DAF, 86/2017, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 699,85€ à Freguesia da Serra d´El-Rei, para comparticipar 

em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das 

competências delegadas, realizadas em 2017, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a 

Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.1029 NIPG 814/17) ---------  

 

26) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas 

celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel – Pelouro de Ligação às 

Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1735/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro 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 DAF, 85/2017, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências 

Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Ferrel, em 

2 de maio de 2014, a substituição do trabalhador Júlio Conceição Rosa pelo trabalhador Mário 

João Bernardo Santos, com efeitos desde o dia 01.08.2017, e aprovar a seguinte lista de pessoal 

a constar no Anexo I – versão 01 a que se refere o artigo 5.º do Contrato de Execução de 

Competências Delegadas.» (Doc.1030 NIPG 17570/17) -------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

27) Reunião com representantes do Movimento Ambientalista de Peniche – Arméria: ----------  
Deliberação n.º 1736/2017: O senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas à Associação 

Arméria, desejando que, durante o mandato, haja uma boa relação de cooperação. A Associação 

Arméria apresentou um documento, resultante da discussão entre os membros da sua direção, 

corpos sociais e associados, que enviaram, via correio eletrónico para todas as forças políticas 

locais, com os assuntos que consideram importantes serem debatidos e resolvidos, bem como, 

algumas chamadas de atenção para coisas que julgam que poderiam ser melhoradas. O senhor 

Presidente da Câmara agradeceu a presença e disse que grande parte dos problemas 

apresentados, também, são preocupação de um conjunto de autarcas. Disse que, algumas das 

questões levantadas, já têm resposta e que considera haver défice de informação, uma vez que, não 

é do conhecimento público, aquilo que se vai fazendo. Em relação à Consolação e ao Museu da 

Geologia, disse ter a sua opinião. Relativamente às árvores, a sua classificação e a forma como se 

faz a poda, disse que a Câmara Municipal, por iniciativa dos serviços, está a agir com outra 

sensibilidade. Referiu que, na envolvente da Papôa, se deverá ter algum cuidado em relação aos 

percursos, à delimitação dos espaços e ao estacionamento. Disse que a questão dos pesqueiros, 

não tem apenas a ver com a limpeza, terá que ser a sua reabilitação, informando que se encontra 

numa lista de assuntos que irão abordar com a APA. Deu conta que, em relação aos circuitos 

pedestres, cicláveis e calçadões, foram aprovados três projetos, manifestando que, no futuro, 

quererão aprovar mais. Em relação à Barragem de São Domingos e ao Planalto das Cezaredas, 

disse que tinha um plano de ordenamento, terão que analisar, concertar algumas posições com a 

APA, verificar o que se consegue fazer com recursos próprios, que são poucos, verificar com a 

Freguesia de Atouguia da Baleia se poderão ter outro tipo de comportamento em relação à parte 
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Sul, como foi referido pela Associação Arméria. Disse que o Pinhal de Ferrel era uma 

preocupação, inclusivamente os serviços têm várias propostas, e que se irá intervir. Relativamente 

ao Fosso das Muralhas disse que já tinha feito a proposta à Assembleia Municipal, de se criar uma 

comissão para diagnosticar o que acontece no Fosso, uma vez que todos sabemos, que, no fundo, 

tem a ver com o saneamento que está no pluvial. Referiu que a proteção dunar tem a ver com a 

construção de passadiços sobrelevados. A questão do topo da duna na Avenida Monsenhor Bastos, 

disse ser, também, uma preocupação, havendo a necessidade de se intervir. Disse que, em relação 

ao Baleal, o problema poderá ser resolvido a curto prazo, com a aplicação de uma ilha ecológica, 

estando já adquiridas e prevista para aquela zona. Em relação à Praia do Abalo e às descargas, 

disse que partilhava da mesma opinião, e que se terá que avaliar. Em relação aos adubos e 

herbicidas para a Albufeira, disse que devem andar todos distraídos no mundo, em relação à 

aplicação de todas as químicas que são despejadas por todos, referindo que se devem experimentar 

novas técnicas, dando conta que no concelho, os agricultores são resistentes, querendo resultados 

financeiros, com rapidez. Disse que, relativamente a árvores, a Câmara Municipal já adquiriu 

algumas para serem plantadas, havendo a previsão de colocação em fevereiro ou março de 2018. 

Disse que o parque urbano é um assunto problemático, a questão das árvores e da vegetação, que 

terá que se analisar convenientemente. Referiu que, em relação ao Associativismo, já foi partilhado 

com todos os elementos da Câmara Municipal, a necessidade de reavaliar o regulamento. Em 

relação ao autocarro, disse que a gestão estava a ser feita, de acordo com as informações dadas 

pelos serviços, dando conta que existe a necessidade de substituição de um dos autocarros. A 

senhora Vereadora Cristina Leitão agradeceu a disponibilidade da Associação Arméria para 

apresentarem sugestões, referindo que conhecem a atitude pedagógica que sempre tiveram para a 

Câmara Municipal, referindo que são sempre claros na tomada de decisão, facilitando o 

entendimento entre ambos. Disse que o senhor Presidente da Câmara referiu coisas, que parece 

que se está a partir do zero e que há muito por fazer, confirmou, dando conta que os vereadores do 

PSD também sentem o mesmo, mas que, no ponto em que estão, será muito fácil fazer alguma 

coisa, porque na realidade não está nada feito. Disse que o senhor vereador Filipe Sales e ela 

própria, no que toca às suas atitudes enquanto autarcas naquela Câmara Municipal, durante o 

mandato anterior, sinalizaram muitas das preocupações da Associação Arméria porque também 

são as deles, e não querendo ser muito meticulosa, disse que apresentaram uma proposta para um 

plano de arborização, em 2015, apresentaram uma proposta para reformulação da sinalética 

Concelhia, em 2015, contestaram a forma como se geria a rede museológica, precisamente por 

causa da dispersão, que não permite aos núcleos museológicos serem mais atrativos como 

deveriam ser, portanto, naquele sentido, estão contentes com o trabalho. Sentem como sendo deles, 

o que têm na Ponta do Trovão, conseguiram, com muita insistência, sensibilizar os colegas autarcas 

que era preciso limitar por completo os veículos naquela zona, dando conta que o Presidente da 

Junta de Freguesia de Peniche, senhor Henrique Bertino, na altura, partilhava da mesma posição. 

Referiu que achava que aquela solução poderá ser multiplicada, os custos não são tão avolumados, 

pelo o que conhecem do projeto para o local, sendo urgente valorizar aquele património, e será 

possível. Disse que o senhor Presidente da Câmara terá da parte do Partido Social Democrata a 

total abertura para discutirem as matérias, e a valorização do território, era um grande foco quando 

se candidataram, mas medidas que têm a ver com: a proteção do ambiente, proteção dos valores 

naturais, que será o que têm de melhor. Disse que o senhor Presidente da Câmara, em relação a 

algumas questões, não foi muito concreto, por falta de informação, mas que, relativamente ao 

Baleal, já foi dito, os ecopontos estão comprados, o projeto já tinha sido aprovado no anterior 

mandato, referindo que achavam que, antes do final do anterior mandato pudessem ter sido 

instalados, e que, incrivelmente não foram. Em relação à Papôa, o projeto está aprovado, na altura, 

com os contributos do atual Presidente de Câmara, anterior Presidente de Junta de Freguesia de 

Peniche, para se limitar todo o acesso automóvel naquela zona, tendo sido proposta uma área de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 18.12.2017 * Livro 108 * Fl. 965 

estacionamento, não tendo o PSD concordado com a solução mas aceitavam que seria uma melhor 

solução do que a atual, e era fácil, só não foi concretizada, porque o anterior Presidente da Câmara, 

achava que tinham que ir buscar financiamento para concretizar aquela obra. Disse que o senhor 

Presidente da Câmara já referiu que aprovaram os projetos de alguns passadiços que vão 

candidatar, que é o “turismo acessível”, desejando que tenha um bom resultado para que possam 

ter soluções para o atravessamento dunar, todavia, disse que, com o Programa da Orla Costeira, 

que esteve em participação pública até há bem pouco tempo, que prevê um envelope financeiro no 

seu programa de execução, achando ser possível recuperar o sistema dunar, com estruturas, que 

não terão só a ver com a questão dos passadiços, mas, também, com a própria regeneração daquele 

sistema. Há verbas da Administração Central que vêm para a recuperação daquele cordão e, nesse 

sentido, esperam que não demore muito tempo até que o Estado queira fazer aquela intervenção. 

Deu conta que, o PSD, quando foi a discussão do POC, apresentaram uma proposta concreta do 

melhoramento daquilo que seria a posição da Câmara Municipal, sendo os pesqueiros uma das 

questões, porque achavam que não estava refletido. Não havia nenhuma verba para concretizar a 

necessária intervenção, e não será só limpeza, como o senhor Presidente da Câmara referiu, 

também será de consolidação, e na altura, não houve tempo útil para as suas posições irem em 

frente, mas a própria discussão pública permitiu que a questão dos pesqueiros fosse integrada no 

POC, estando neste momento em aberto, apesar de não ter verba associada, ficando na competência 

da Câmara Municipal poder fazer aquela intervenção, e se abrir candidatura, poder-se-á candidatar 

o que será interessante. Disse que a Associação Arméria referiu uma situação relativamente ao 

Pinhal, a questão dos retornos da sua gestão poderem ser utilizados, essa matéria também já foi 

levemente abordada pelo PSD, e a questão do plano de prevenção. Em relação às árvores, no dia 

24 de abril, disse que fez uma intervenção na Câmara Municipal, que resultou o seguinte: “na 

verdade fiz o relato dessa situação e dei conta de que seria necessário fazer o levantamento dos 

exemplares que existissem no nosso concelho, e o que ficou previsto foi que o Presidente solicitou 

aos serviços a caraterização daquela situação (árvores que tinham sido abatida), mas também 

percebermos se era possível identificar outras situações em espaço público ou espaço privado, 

que pudessem merecer classificação, ao abrigo da Lei 53/2012, de 5 de setembro”, referindo que 

não teve conhecimento se os serviços efetivaram aquele trabalho. Disse que iriam estar sempre 

atentos, desejando que esta Câmara Municipal, juntamente com a Associação Arméria consigam 

concretizar muito mais do que o que concretizou no passado. O senhor vereador Rogério Cação 

cumprimentou a Associação Arméria e saudou a preocupação, que no fundo é de todos, e a forma 

clara e objetiva com que colocaram uma serie de questões, que fazem parte das prioridades de 

todos os que ali estão. Referiu que existem questões que terão outras leituras, dando como 

exemplo: o centro interpretativo da Consolação, aconteceu ali, porque foi uma forma de viabilizar 

aquele projeto de recuperação do Forte da Consolação, admitindo que a pretensão da Associação 

Arméria faça sentido, mas também admitiu que, possivelmente, a deslocalização de algumas áreas, 

para as Freguesias Rurais, têm outros tipos de interesse, porque não podemos ter a veleidade de 

concentrar tudo em Peniche, podendo haver soluções que permitam conciliar um Centro 

Interpretativo da Geologia, que possa existir na Consolação, com outros modelos, nomeadamente 

roteiros que possam existir em outras partes do concelho. Disse que ficava um pouco incomodado, 

porque parece que foi mandatado para defender o anterior Presidente da Câmara, mas o facto de 

se dizer que não se fez nada, acha um exagero, até porque depois se contradizem, quando dizem 

que, afinal, os ecopontos estavam comprados, não estão é instalados, e outras coisas, referindo que 

acha piada quando se diz que o que foi bem feito, está ali o seu contributo, o que não foi feito ou 

que deixou de ser feito é dos outros, não concordando, referindo que devem ser comedidos na 

forma como dizem as coisas, porque houveram coisas bem feitas, e na área ambiental também, e 

seria bom que se reconhecesse isso. Disse que era injusto para as pessoas que se dedicaram ao 

trabalho, com todos os defeitos e falhas que possam ter existido. Referiu que, em relação às 
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propostas apresentadas, poderia assinar o relatório por baixo, porque as preocupações são todas 

legítimas, dando como exemplo: os percursos pedestres, defende, porque acha que fazem falta, 

não só como produto cultural, mas como produto turístico e de preservação do ambiente, a 

limitação do acesso à arriba, referindo que o facto de se colocar avisos de que as arribas estão 

fracas, o estacionamento não deixa de existir, ressalvando que existem modelos de falta de civismo 

difíceis de ultrapassar, sendo por vezes necessária a punição. Manifestou total disponibilidade para 

tentarem encontrar soluções concretas para aquelas questões. O senhor vereador Jorge Gonçalves 

cumprimentou a Associação Arméria por estar ali presente, pelo trabalho que tem vindo a realizar 

ao longo dos anos, naquela área, com aquelas preocupações, relativamente ao ambiente, 

património natural, referindo que, no caderno reivindicativo, há um conjunto de medidas que todos 

estão de acordo com elas, e a necessidade de encontrar soluções para as resolver. Disse que 

algumas têm mais dificuldades porque têm a ver com questões de natureza mais estrutural, em que 

será necessário mais recursos, e recursos financeiros para os resolver, outras serão uma questão de 

organização da Câmara Municipal de utilizar os meios de que dispõe para a sua resolução. Deu 

conta que algumas já foram referidas pelos senhores vereadores que o antecederam, referindo que 

a questão da ligação ao Casal da Vala está nas Grandes Opções do Plano para 2018, mas do 

documento que lhes fizeram chegar, há a necessidade, de uma forma mais interna, na Câmara 

Municipal, conversarem acerca de algumas questões que os preocupam e tentar ver quais são as 

soluções para a sua resolução. Disse que a primeira questão que ali colocam, relativamente ao 

Museu, o senhor vereador Rogério Cação já falou, sobre o Forte de Nossa Senhora da Consolação, 

destacando que, há cerca de um ano atrás, a Associação Arméria com os rotários, fizeram uma 

conferência, em que esteve presente o professor Luís Duarte, que teve muito a ver com a 

classificação da Ponta do Trovão e, nessa altura, havia um espaço, junto à Ponta do Trovão ainda 

disponível, que deixou de estar. Deu conta que há necessidade daquele documento que a 

Associação Arméria lhes fez chegar seja colocado em cima da mesa, para que haja discussão 

relativamente a cada uma das preocupações, para saber se, da nossa parte, existe a capacidade de 

lhes dar resposta, a curto prazo, e o que não for possível a curto prazo, ser agendado para uma 

resolução com mais tempo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

28) Atribuição de apoio à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da Feira 

de Natal – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1737/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 07 de dezembro 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 União Desportiva e Cultural de São Bernardino solicitando 

apoio logístico, para a organização da Feira de Natal. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade decorrerá nos dias 09 e 10 de dezembro de 2017.Considerando o 

meu despacho, do dia 07 de dezembro 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 União 

Desportiva e Cultural de São Bernardino para a atividade supracitada, 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.» (Doc.1031 NIPG 19965/17) --------------------  

 

29) Utilização do Centro de Alto Rendimento de Peniche e das Piscinas Municipais, pela 

Associação de Natação do Distrito de Leiria, no âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado 
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entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação 

do Distrito de Leiria, para realização do 1.º Estágio de Capitação Técnica Infantis e 1.º Estágio 

de Capitação Técnica de Cadetes – Pelouro do Desporto: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1738/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 07 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o e-mail da Associação de Natação do Distrito de Leiria, relativo a cedência do 

CAR e da Piscina Municipal com vista à realização do 1.º Estágio Capacitação técnica Infantis e 

do 1.º Estágio de Capacitação técnica de Cadetes, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e nos termos da a) da Cláusula Primeira e do n.º 1 a) da Cláusula Segunda do 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Natação e a 

Associação de Natação do Distrito de Leiria, no dia 3 de agosto de 2015, autorize que o Município 

disponibilize as instalações do Centro de Alto Rendimento e das Piscinas Municipais, nos termos 

da informação n.º 29/17 do Centro de Alto Rendimento, datada de 7 de dezembro de 2017.» 

(Doc.1032 NIPG 19672/17) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Atribuição de subsídio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, para pagamento do seguro e Imposto único de Circulação da viatura de uma viatura 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1739/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, por 

ofício de 11 de dezembro de 2017, registado sob o n.º 20172, proponho, no uso da competência 

estabelecida na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conceder à referida entidade um subsídio extraordinário, no valor de 879,70 euros, destinado ao 

pagamento do seguro e Imposto Único de Circulação da viatura afeta ao mesmo.» (Doc.1033 

NIPG 19631/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

31) Oferta de bilhetes para a pista de gelo a crianças carenciadas do Agrupamento de Escolas 

D. Luís de Ataíde – Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1740/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o pedido do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, por email de 11 de 

dezembro de 2017, proponho que a Câmara Municipal, 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, ofereça 20 bilhetes 

para a pista de gelo, a um grupo de alunos carenciados do Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde, identificado pelo Grupo de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento.» (Doc.1034 

NIPG 19998/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

DIVERSOS: 

 

32) Anulação de débitos ao tesoureiro e de receitas virtuais/débitos – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1741/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro 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 
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substituição, de 14 de dezembro, parece de anular os débitos à guarda do tesoureiro, no valor de 

5.428,59€ e a dívida debitada ao tesoureiro no período de 1988 a 2009, no valor de 4.630,05€, 

nos termos do n.º 7 do artigo 11.º da Norma de Controlo Interno e do n.º 1 do artigo 15.º Lei n.º 

53-E/2006, de 29 de dezembro.» (Doc.1035 NIPG 20075/17) -------------------------------------------  

 

33) Constituição de fundo de maneio a favor da Chefe da Divisão de administração e Finanças, 

em regime de substituição – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1742/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro 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 13 de dezembro e a necessidade de criar um fundo de maneio para ocorrer a 

pequenas despesas correntes urgentes e inadiáveis do Município, proponho, nos termos do artigo 

1.º do Regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, que a Câmara 

Municipal aprove a constituição de um fundo de maneio, a favor da Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, em regime de substituição, para o ano de 2018, no valor de 2.500,00€, 

e para as seguintes rúbricas de classificação económica e montantes: 

02.01.02.01 – Gasolina……………………………………………………………………………. 200,00€ 

02.01.02.02 – Gasóleo……………………………………………………………………………... 200,00€ 

02.01.04 – Material de limpeza…………………………………………………………………….100,00€ 

02.01.08 – Material de escritório………….……………………………………………………...100,00€ 

02.01.12 – Material de transporte – peças……….……………………………………………….100,00€ 

02.01.14 – Outro material – peças………………………….…………………………………….100,00€ 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens…………………………………………………….500,00€ 

02.02.09 – Comunicação…………………………………………………………………………….50,00€ 

02.02.10.02 – Transportes – outros…………….…………………………………………………500,00€ 

02.02.11 – Representação dos serviços…………………….…………………………………….100,00€ 

02.02.13 – Deslocações e estadias………………………………………………………………...200,00€ 

02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros…………….…………………………………...350,00€ 

(Doc.1036 NIPG 19959/17) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Moção sobre a Pesca: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1743/2017: Deliberado aprovar a Moção sobre a Pesca, apresentada pela 

Coligação Unitária Democrática. -----------------------------------------------------------------------------  

 

35) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1744/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação do processo referente à Fortaleza de Peniche e sugeriu que se apresentasse uma proposta 

concreta na reunião de Câmara, a realizar no dia 03 de janeiro de 2018. -------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu nota das preocupações que foram apresentadas, na reunião 

com a DGPC e da informação que recebeu, de que iria ser criada uma comissão de 

acompanhamento, a propósito da implementação do Museu da Resistência e da Liberdade, que 

será composta pelo Presidente da Câmara e por uma outra personalidade, indicada pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1745/2017: 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 
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da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezasseis horas e vinte e três 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, 

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 

26 de fevereiro 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) 

_____________________________________ 


