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ATA N.º 10/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2018
Aos cinco dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, 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 informação sobre a viabilidade para construção de estabelecimento
hoteleiro, sito na Rua Cruz das Almas, no Baleal, apresentado em nome de Inácio e Torre, Lda Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 2) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE, apresentado em
nome de Huining Yang - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, para o prédio
sito na Rua El Rei D. Dinis, em Geraldes, apresentado em nome de Clara Isabel Pereira Pinto Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª
171/17, para o prédio sito na Rua Casal dos Galos, n.º 15, no Lugar da Estrada, apresentado em
nome de Ana Paula Correia Valla Chagas - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio 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; -------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de armazém, para o prédio sito na
Rua da Padaria, em Ferrel, apresentado em nome de José Eduardo Silvestre Nunes - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7) Projeto de Arquitetura de Reabilitação e Alteração do Canil Municipal de
Peniche (CROA) - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 8) Incumprimento do prazo da empreitada “Reabilitação de 18 fogos do Bairro do
Calvário”, em Peniche (Proc. 443.B/DOM) – Pelouro das Obras Municipais;-------- ---------------------------------- 9) Empreitada de reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário e 2
equipamentos coletivos (Casa da Bica e Casa do Calvário) – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------ 10) Sinalização vertical no entroncamento da CM 1407 com a Estrada dos Casais,
nos Casais Mestre Mendo – Pelouro do Trânsito;------------- --------------------------------------------------------------- 11) Sinalização rodoviária no cruzamento da Rua General Humberto Delgado
com a Rua das Flores e com a Rua dos Dominguinhos, em Peniche – Pelouro das Obras
Municipais;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com
mobilidade condicionada, no Largo São Paulo, n.º 12-1.º Esquerdo, em Peniche – Pelouro do
Trânsito;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Regulamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 13) Normas de participação do concurso “Dá Cá Talentos” 2018 – Pelouro do
Associativismo; -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Normas do XXVI Concurso de Rendas de Bilros de Peniche – Pelouro da
Educação;------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Atribuição de apoio municipal ao arrendamento para o ano de 2018 – Pelouro
da Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Integração de candidata com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos
Humanos;-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos
Humanos;---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) –
Pelouro dos Recursos Humanos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 19) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) –
Pelouro dos Recursos Humanos;---------------------------------------------------------------------------------------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 20) Semana da Juventude de Peniche 2018 – Pelouro da Juventude;------- ------------------------ Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 21) Procedimento ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de
combustíveis rodoviários – Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas;------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 22) Alteração ao Orçamento da Receita e Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018
(modificação n.º 2) – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 23) Licenciamento de ação publicitária, da marca Volvo, a realizar na estrada de
acesso à Ilha do Baleal – Southwest Productions – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Margarida
Alexandra Sousa Lopes – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------- 25) Apoio à realização de prova de atletismo do 1.º Ciclo – Escola Secundária de
Peniche – Pelouro do Desporto; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 1.ª fase de apoio
às atividades regulares, que decorrem durante o mês de março – Pelouro do Associativismo; --------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Logotipo do Município de Peniche – Pelouro da Comunicação; --------------------------------- 28) Apresentação de vídeo promocional de Peniche – Pelouro da Comunicação.------------- 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. --------Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes
Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e Marina
Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana
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Carriço 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 sete da ordem do dia, Filipa
Clara e José Coelho, Chefe e Técnico Superior de Engenharia Civil da Divisão de Obras
Municipais, durante a apreciação e votação dos pontos oito e nove 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:
-José Manuel Fernandes disse que tinha vindo buscar os documentos que facultou, relativamente
à casa da polícia marítima, e saber se já havia alguma resposta relativamente à situação e se a
situação iria avançar. Relativamente à mudança do Clube Naval da marina para outro local, disse
que tinha ficado por retirar a grua e o lixo, tendo ficado tudo igual, perguntou o que se pretendia
fazer, uma vez que na reunião, da semana passada, no Clube Naval, disseram que a Câmara
Municipal estava informada. Referiu que o acesso à marina estava em más condições,
nomeadamente, o pavimento, não existem delimitações para o estacionamento de veículos, não
existe guarda. Disse que a situação se arrastava há muitos anos, que a Docapesca não tinha dinheiro
mas que eles continuam a pagar, e se pagam gostaria de ter condições para trabalhar. Disse que
existia uma outra situação que se arrastava há anos, que, ao irem a qualquer marina, dando como
exemplo, a Nazaré, São Martinho, Figueira da Foz, existia um multibanco perto do mar, perguntou
se poderia ser equacionado a colocação de uma caixa de multibanco na marina, dando como
sugestão que a sua utilização seja sazonal, para dar apoio ao turismo. O senhor Presidente da
Câmara disse que, relativamente à venda de bilhetes, foi comunicado à Docapesca que não
estavam satisfeitos com aquela solução, tendo sido solicitada uma reunião. Disse que outra das
questões que iria colocar à Docapesca, é que foram criadas expectativas nacionais de transferência
de competências nas zonas portuárias, da Administração Central para o Poder Local, não fazendo
sentido estarem a tomar decisões que irão colidir com aquilo que o Município poderia pensar em
termos de gestão do espaço. Em relação ao Clube Naval e à grua, disse que não tinha conhecimento
do que se passou na reunião, referindo que manifestou a sua incompreensão, na altura, como
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, em relação à transferência do Clube Naval para o
espaço novo e ao mesmo tempo não terem feito a transferência da grua, inclusive, ofereceu, em
nome da Junta de Freguesia de Peniche colaboração, desconhecendo algum pedido que tenha sido
feito à Câmara Municipal. Relativamente ao pavimento e à questão do estacionamento, disse que
a Câmara Municipal não iria investir nem intervir num espaço que não é sua competência, mas
caso a Docapesca solicite algum apoio naquele sentido, provavelmente a Câmara Municipal irá
colaborar no que for possível. Em relação ao multibanco, disse que, mesmo sendo uma questão da
Docapesca, teria que se avaliar a possibilidade. O senhor vereador Filipe Sales disse que
relativamente ao concurso que foi lançado para as casas que a Docapesca denomina de “divisões
dos extintos cabos de mar”, a Câmara Municipal tomou conhecimento daquela situação na reunião
de dia 29 de janeiro de 2018, e ficou o senhor Presidente da Câmara, representante da Câmara
Municipal, mandatado para fazer bons ofícios junto da Docapesca, para tentar dissuadir aquela
intenção, referindo que não concordavam com aquela pretensão. Referiu que foram colocadas
questões pertinentes, que não são novas, e que quem reside à Câmara Municipal tem ficado com a
incumbência junto da Docapesca, reivindicar outro cuidado pelo espaço público que está sob
jurisdição da mesma, isto porque noutras zonas do país, em que a jurisdição é da Docapesca, existe
um outro tratamento e outra dignidade no espaço público. Disse que já tinham falado, há algum
tempo, da insuficiência de papeleiras, nos desníveis do piso, e no multibanco. O senhor vereador
Jorge Gonçalves disse que gostaria de agradecer a vinda do senhor José Manuel, e como o senhor
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vereador Filipe Sales referiu, aquele assunto já tinha sido falado no dia 29 de janeiro de 2018.
Disse que o concurso estava lançado, em Diário da República, e que, independentemente, da
descentralização de competências para os municípios, poder vir a passar a gestão do porto para as
Câmaras Municipais, a Docapesca não ficaria parada até que isso passasse a ser uma realidade.
Disse que para Peniche, pela importância que tinha do ponto de vista da pesca e do seu Porto de
Pesca, uma das instituições mais importantes na relação com o Município era a Docapesca, tendo
a Câmara Municipal tomado posse há quatro meses e meio, seria de todo o interesse que já tivesse
havido uma reunião para se fazer um ponto de situação relativamente aos problemas existentes no
Porto de Peniche sobre o qual importa tomar algumas posições. Referiu que, estando uma decisão
tomada, estando o concurso publicado em Diário da República, se perdeu o timing certo para que
a situação não tivesse avançado. O senhor vereador Rogério Cação agradeceu a intervenção. Disse
que eram questões que já conhecia. Disse que, realmente, existiam, no Porto de Pesca, diversos
problemas de segurança e de qualidade do espaço, referindo que se teria que dizer à Docapesca
que deveria ter o mesmo cuidado com Peniche que tem com outras zonas. Referiu que a questão
do multibanco era uma necessidade, subscrevendo o que foi dito pelo senhor Presidente da
Câmara. Disse que a estratégia para o turismo deveria ser construída porque, provavelmente,
grande parte dos problemas existentes já poderiam ter tido solução. Em relação à casa da Guardafiscal, disse que achava que deveria ser um espaço de serviço público, até porque se tratava de
uma receção natural ao Porto de Pesca, e que, em relação ao concurso colocou a hipótese, caso
seja permitido, a Câmara Municipal ser opositora ao mesmo. O senhor Presidente da Câmara
disse que tinham uma estratégia para o turismo e outras áreas, em termos de equipa, o que não
querem é impor as suas estratégias, entendendo que deve ser participada. Referiu que se entendia
como aceitável que a Docapesca tenha um ato de gestão, que ao fim de tantos anos coloque aquele
espaço a concurso, mas depois não se entende que a Câmara Municipal é que tinha que fazer o
investimento que a Docapesca não fez, tratando-se de uma contradição. Disse que gostaria que a
gestão portuária passasse para o Município, mesmo sabendo que será uma grande
responsabilidade, pelo investimento que terá que ser feito, sendo deplorável o estado em que se
encontra o interior do Porto de Pesca. O senhor José Manuel Fernandes disse que no dia 13 de
março, pelas catorze horas, iria haver reunião do Conselho Estratégico da Berlenga, lembrando
que eram a Câmara Municipal e a Capitania, as entidades que a geriam. Deu conta que seria
necessária estarem mais atentos em relação às resoluções e ao que vai ser dito naquele conselho,
e disse que gostaria que fossem levadas ideias do que a Berlenga pode, e vai ter que ser. O senhor
Presidente da Câmara disse que já tinha reunido com a Associação das Marítimo Turísticas onde
falaram de assuntos relacionados com a Berlenga e outros. Disse que, durante muitos anos, foram
cometidos erros, e que se pensassem que, na reunião de dia 13 de março, se irão resolver esses
problemas, estão errados. Deu conta que estava a ser preparada uma deslocação, com várias
entidades, à Berlenga, para se fazer avaliações e tomar decisões, achando que o mais grave teria
sido a concessão do número de licenças para empresas marítimo turístico, porque a lei previa. O
senhor vereador Rogério Cação propôs que se colocasse um ponto na ordem de trabalhos, sobre
aquela temática, na reunião de Câmara de dia 12 de março, para partilharem ideias sobre a
Berlenga. O senhor Presidente da Câmara disse que concordava.
-Rui d`Almada disse que o assunto que o trazia à reunião de Câmara tinha a ver com um pedido
que fez, há 4 anos, em que solicitava um espaço para vender no mercado mensal, ao qual ainda
não obteve resposta. Referiu que não entendia o facto de, para ele, não haver lugar, mas para outras
pessoas haver. Disse ainda que haviam pessoas a ocupar lugares, alegando ser familiares, o que
não era verdade, uma vez que conhecia as pessoas. Referiu que, não podendo estar a restauração
junto com outros produtos, por que razão outros produtos poderiam estar junto da restauração. O
senhor Presidente da Câmara disse que solicitou aos serviços uma informação sobre os espaços
do mercado mensal, tendo-lhe sido dito que não existiam espaços vagos. Relativamente ao espaços
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que estão a ser ocupados por pessoas indevidamente, solicitou que fosse feita uma exposição,
referindo tudo o que estava a relatar verbalmente, nomeadamente, quais os espaços ocupados,
quem era o anterior ocupante, e deu conta que o espaço não foi cedido. -----------------------------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:
-Informou que o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, enviou
pré avisos de greve, um para o dia 16 de março de 2018 e outro por tempo indeterminado. --------Relativamente ao acontecimento de sexta-feira passada, dia 2 de março de 2018, disse que tendo
em conta a chuva intensa, ocorreram inundações em diversas ruas, preocupando-o particularmente
duas situações, por conhecer, a Praça Jacob Rodrigues Pereira e a Rua da Alegria, por falta de
escoamento do pluvial, referindo que aguardava o relatório final. Em relação à Rua da Alegria,
disse que numa reunião foi informado que estava garantido o escoamento para o Fosso. Disse que
desconhecia o que foi criado, referindo que não funcionou e que teriam que avaliar a situação entre
a Divisão de Obra Municipais e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Em relação
às obras da Praça Jacob Rodrigues Pereira, referiu que o parecer da Junta de Freguesia de Peniche
foi conhecido e abordado em várias reuniões da comissão de trânsito, mas também na Assembleia
Municipal. Disse que, pessoalmente e em nome da Junta de Freguesia de Peniche, sempre
expressou ser contra o calcetamento daquele arruamento achando que era despropositado, que não
era necessário. Em relação à intenção de alargar a Praça retirando os táxis daquele canto, disse que
foram sempre favoráveis. No que dizia respeito à orientação do trânsito para quem vinha da Rua
Marquês de Pombal, referiu que colocaram algumas questões de pormenor. Disse que o parecer, e
o gostar mais ou menos do projeto, que a Câmara Municipal aprovou, para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira, não tinha a ver, no seu ponto de vista, com a execução final da obra. Disse que o que tinha
acontecido no passado dia 2 de março de 2018, tinha a ver com o facto de não se ter aproveitado
a obra para reforçar a capacidade de escoamento do pluvial, não tendo a ver com as opções
tomadas, mas sim com as obras executadas. Disse que, em relação ao Largo D. Pedro V, poderia
haver um problema de cotas, mas o essencial tinha a ver com a falta de capacidade de escoamento,
para além de um problema que persiste há muitos anos, que foi reivindicado por dois anteriores
Presidentes da Junta de Freguesia da Conceição, o senhor Sebastião Batalha e senhor Raúl Santos,
que seria a necessidade de se fazer uma nova rede do pluvial na Rua dos Hermínios, na Rua
Joaquim António de Aguiar e Rua Garrett. Deu conta que pretendia fazer uma avaliação ao projeto,
e ao estudo que foi elaborado para aquela zona, e tentar perceber porque é que não foi consagrada
a oportunidade de reforçar a capacidade de escoamento do pluvial, e verificar a possibilidade de
propor, em reunião de Câmara Municipal, a necessidade de construir reforços dos coletores
pluviais. Disse, ainda, que era a sua opinião. Referiu que poderia ser uma necessidade, não se
podendo consentir que aquilo fica-se como uma obra inacabada, temendo que aquele episódio, de
chuvas intensas no concelho, possa acontecer mais vezes. ----------------------------------------------Senhora vereadora Cristina Leitão:
-Relativamente ao calcetamento dos espaços públicos e ao reforço do escoamento de pluviais,
disse que não era por se calcetar um espaço público que ele deixava de ter capacidades de
escoamento dos pluviais, sendo por vezes o calcetamento mais premiável que o betuminoso.
Referiu que existiam outras circunstâncias, e disse que sempre foram a favor da renovação e
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requalificação do espaço público através da dignificação, colocando calçadas premiáveis ou
semipermeáveis, todavia, no que dizia respeito àquela situação em concreto sempre rejeitaram a
solução por ser uma situação por remendo. Disse que já existia calçada no Largo 5 de Outubro e
na Rua José Estevão, posteriormente foi colocada na Praça Jacob Rodrigues Pereira sem se ter
acautelado os espaços entre eles, o que acontecia entre uma calçada e outra, por estarem a
remendar. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que não tinha dito que o problema da Praça
Jacob Rodrigues Pereira tinha a ver com o calcetamento, mas com o facto de não se ter aproveitado
para reformular a rede pluvial, e também a falta de pluvial nas três ruas que referiu. ----------------Perguntou se, relativamente à queixa sobre os animais, já tinha sido feito algum trabalho. O senhor
Presidente da Câmara disse que se estava a intervir, com condicionamentos, nomeadamente a
falta de um médico veterinário municipal, estando os serviços a socorrer-se do Dr. Jorge Barros,
da Lourinhã, e do bom apoio que a Guarda Nacional Republicana lhes presta. Partilhou que estava
à procura de uma carrinha usada para recolha de animais.------------------------------------------------Em relação à Fortaleza de Peniche, perguntou se tinha por parte da Direção Geral do Património
Cultural alguma informação ao pedido de esclarecimentos adicionais que fez. Referiu que, após a
visita do Bloco de Esquerda à Fortaleza de Peniche, houveram muitas notícias na comunicação
social, e muitas coisas que diziam desconhecia, dando conta que os membros da Câmara Municipal
têm menos informação do que toda a gente no que dizia respeito ao processo da Fortaleza de
Peniche, causando-lhe muito desconforto. Deu conta que ficava preocupada com o facto do senhor
Presidente da Câmara dizer que tem feito tudo o que era necessário para salvaguardar o Bloco E
duma intervenção, no âmbito do museu nacional, perguntou como é que, no programa do projeto
sendo o concurso público, o Bloco E aparece como uma área de intervenção do museu nacional.
O senhor Presidente da Câmara disse que não era o historiador do Bloco de Esquerda, senhor
Fernando Rosa, e como Presidente de Câmara acha que se deveria ter algum cuidado, ao que se
transmitia publicamente sem emitirem as devidas decisões, referindo que não tinha lido ainda as
notícias, não estando, para já, muito preocupado, mas o concurso era público. Em relação ao Bloco
E, disse que sempre manifestaram que as instalações do lado esquerdo, quando se entra, ficassem
sobre a responsabilidade do Município, sempre foi respeitada a pretensão, nunca lhes foi dito que
não, achando que o que estava a concurso era toda a Fortaleza de Peniche. Deu conta que a sala
do governador não seria fácil, ficar na gestão do Município e que em relação a todo o resto, mais
adiante irão perceber o que irá acontecer. Aproveitou para referir que a candidatura ainda não
estava aprovada, existindo dificuldades na administração, nomeadamente em relação à aprovação
da candidatura na Oestecim, havendo um programa inicial, continuando a comissão Consultiva a
receber contributos para os conteúdos museológicos do museu nacional, tendo sido presente, na
passada sexta-feira, o programa preliminar. Deu conta que quem iria decidir seria o Governo. ---A senhora vereadora Cristina Leitão disse, ainda, que, relativamente à Fortaleza de Peniche,
existia informação que o projeto de intervenção exterior dos edifícios já estava aprovado,
desconhecendo que projeto era e o que foi aprovado, ficando por aprovar as obras de interior
porque o concurso de arquitetura foi aberto há pouco tempo. Disse que era verdade o concurso ser
público, mas apenas tomou consciência do mesmo ao ver o programa preliminar, através de um
email enviado pela Ordem dos Arquitetos a publicitar o concurso. Da informação ali recebida viu
que estava previsto, no programa preliminar, que o Bloco E também estava definido como um
espaço para o Museu Nacional, ficando claro que o concurso não tinha definido qualquer espaço
para integrar um Museu Municipal. Referiu, ainda, que estava previsto, no programa preliminar,
que o Bloco E, que inclui o Salão Nobre, ocupará 1184,50 m2. O senhor Presidente da Câmara
disse que seria sempre o Governo a tomar a decisão final. Informou que a Direção Geral do
Património Cultural se recusava a prestar algumas informações sem ter o projeto concluído. Disse
que a sua posição era muito clara, que era a de reivindicar, pressionar, procurar sensibilizar dentro
da medida do possível em relação aquele espaço. Disse que sabia que havia pessoas a referir que
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ele era culpado, por ter dito sempre que era contra o programa REVIVE. Estando a questão
envolvida politicamente. Deu conta que a sua posição era muito clara, era reivindicar espaços para
o Município e sensibilizar, dentro da medida do possível. Disse que, em relação ao restante, não
tinha certezas do interesse do Município de Peniche, em reivindicar, já o tendo dito na Assembleia
Municipal repetindo mais uma vez ali, a gestão do equipamento, da Fortaleza de Peniche.
Considerando que alguns membros do Partido Social Democrata, pelo que percebeu, tinham as
mesmas preocupações que ele tem.---------------------------------------------------------------------------Relativamente à limpeza de terrenos e à gestão de combustível, disse que a Câmara Municipal
agendou duas sessões de esclarecimento, uma para dia 7 de março de 2018, para a Atouguia da
Baleia e outra para dia 9 de março de 2018, para Ferrel, perguntou se foram as entidades que
definiram o calendário ou se foi a Câmara Municipal a fazê-lo, porque, nos outros municípios, as
sessões de esclarecimento já aconteceram, estando a Câmara Municipal de Peniche a fazer aquelas
sessões em cima do prazo, uma vez que as intervenções serão até dia 15 de março de 2018. O
senhor Presidente da Câmara disse que seria provável que outros concelhos tenham tido
melhores condições para desenvolver aquilo que foi imposto pelo Governo através do Orçamento
de Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou o que tinha sido feito relativamente ao plano de defesa da floresta, porque se tem
verificado que existe um plano de defesa da floresta de primeira geração, sendo Peniche o único
concelho do distrito de Leiria que ainda não atualizou o seu plano e que não o tem disponível no
site do município. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha referido que tinha dado
orientações aos serviços no sentido de contratar um plano de gestão municipal, como referiu que
estavam a ponderar a questão da contratação de um técnico florestal, que os concelhos à volta têm
e o nosso não tem, existindo um conjunto de circunstâncias que levantaram algumas dificuldades.
Disse que tem assinado um número exaustivo de despachos no sentido de notificar os proprietários
para procederem à limpeza das suas propriedades como está previsto na legislação. Disse que as
sessões de esclarecimento surgiram na sequência de uma conversa com o comandante da proteção
civil e com outras autoridades, tendo suscitado a participação das juntas de Freguesias que não
estavam envolvidas. Referiu que caso existam dificuldades de intervenção das ações de prevenção
entre 15 de março e maio, terão de preparar outro tipo de serviços para dar uma ajuda, e talvez
socorrerem-se dos Bombeiros Voluntários de Peniche. --------------------------------------------------Senhor vereador Filipe Sales:
-Relativamente à Fortaleza de Peniche, e em relação à reunião, onde esteve presente a acompanhar
o senhor Presidente da Câmara, assim como o senhor vereador Jorge Gonçalves, referiu um detalhe
que poderia fazer a diferença. O senhor Presidente da Câmara disse que estava tranquilo naquele
processo, porque foi o único, embora a Câmara Municipal tenha achado de forma diferente, a
referir que se deveria enviar um ofício ao Ministério da Cultura, a expor os argumentos, ao invés
de solicitar uma reunião. Referiu que a reunião foi marcada na véspera da mesma acontecer e,
sublinhou, que haveria um detalhe que faria a diferença, que seria o facto da reunião se realizar no
local, e foi falado na reunião de Câmara Municipal que essa mesma se deveria realizar na Fortaleza
de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que ninguém poderia impor à Direção Geral
do Património Cultural que viesse a Peniche. O senhor vereador Filipe Sales disse que ninguém
tinha a capacidade de impor fosse o que fosse, nem à Direção Geral do Património Cultural, nem
a ninguém que se encontra na reunião de Câmara Municipal, mas se o senhor Presidente da Câmara
ler o ofício que foi enviado, não existe qualquer referência a convidar para uma reunião em
Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou um registo de ocorrências das inundações da passada semana, com o valor de prejuízos,
com uma informação técnica em que conste, a análise de risco para cada local, as causas e a
probabilidade de reincidir, e escoamentos pluviais. Referiu que tinha percebido o alcance da
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abordagem, quanto ao parecer da Junta de Freguesia de Peniche, mas o senhor Presidente da
Câmara naquele momento, nada tinha a ver com a Junta de Freguesia de Peniche e caberia aos
responsáveis pela mesma pronunciarem-se sobre aquilo em que sejam visados. O senhor
Presidente da Câmara disse que iria comentar e intervir, em relação à sua passagem pela Junta
de Freguesia de Peniche, sempre que lhe apetecer, tendo falado do assunto porque a senhora
vereadora Cristina Leitão questionou qual tinha sido o parecer da Junta de Freguesia de Peniche.
O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação ao registo das ocorrências, iria solicitar
aos serviços para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------Referiu um problema de limpeza urbana no centro histórico da cidade, e que o modelo de recolha
porta a porta continua esgotado. ------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao San Pedro de Alcantara, perguntou se já existia alguma informação. O senhor
Presidente da Câmara disse que aguardava a informação jurídica. -----------------------------------Perguntou se ainda estava em avaliação o assunto Nau dos Corvos, gostaria de ter informação. O
senhor Presidente da Câmara disse que estava marcada uma reunião, para quinta-feira, com a
Dr.ª Ana Cláudia Guedes e posteriormente iria ser verificado com os Técnicos todas as questões
inerentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que, no próximo dia 13 de março, iria haver uma reunião, na Berlenga, com o Conselho
Estratégico, que desconhecia. Perguntou qual a carga humana da ilha da Berlenga, referindo que
a Câmara Municipal deveria ter uma posição muito concreta, coerente e amadurecida, e seria
importante fazer um debate pormenorizado sobre aquela matéria, apesar de competir ao Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas a sua decretação. Perguntou se seria viável fazerem
uma reunião subordinada à matéria, porque existem questões muito técnicas, que deveriam,
também, envolver os serviços, nomeadamente a Divisão de Energia e Ambiente, por forma a terem
um modelo de gestão e controlo de carga humana para a próxima época balnear. O senhor
Presidente da Câmara disse que era pertinente a questão da carga humana, tendo já feito
referência nos locais apropriados, sendo também pertinente a inclusão da Divisão de Energia e
Ambiente na avaliação daquelas situações. Referiu que teriam que discutir, futuramente, o que
pretendiam da Berlenga e as soluções que se deveriam propor, atendendo que o maior problema
tinha a ver com o número de empresas marítimo turísticas a explorar o transporte de passageiros.
Senhor vereador Jorge Gonçalves:
-Disse que, em relação à questão da Fortaleza de Peniche, na semana passada, o senhor Presidente
da Câmara fez uma proposta verbal da constituição de uma comissão local, referindo que a
existência daquela comissão de acompanhamento do processo da Fortaleza de Peniche deveria
existir, e que deveria ser retomada uma nova proposta para a sua constituição. O senhor Presidente
da Câmara disse que, em relação à comissão para o museu municipal, poderia ser criada uma
comissão com um membro de cada força política da Câmara Municipal e um membro de cada
força política da Assembleia Municipal, devendo ser avaliado pela mesma, mas havendo sugestões
poderão fazê-las. ------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que, relativamente à reunião de dia 13 de março de 2018, com o Conselho Estratégico da
Berlenga, estava de acordo com o senhor vereador Rogério Cação, achando que, no dia 12 de
março de 2018, se deveria incluir na ordem de trabalhos a possibilidade de conversarem sobre a
matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha ficado registado que iria fazer parte da
ordem de trabalhos da reunião de Câmara de dia 12 de março de 2018.--------------------------------Apesar de terem decorrido quatro meses e meio de mandato, disse que existia falta de discussão
sobre temas importantes para o concelho. -------------------------------------------------------------------Ficou surpreendido com a resposta dada ao senhor vereador Filipe Sales, relativamente à questão
do San Pedro de Alcantara, porque levar 2 meses para analisar um documento era demais. O
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senhor Presidente da Câmara disse que o Dr. Paulo Faria tinha solicitado mais elementos para
melhor avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as inundações, subscreveu o pedido feito pelo senhor vereador Filipe Sales, referindo que
a questão que se deveria colocar aos serviços, quer à Divisão de Obras Municipais quer aos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, devendo ser feito em conjunto, era como é que
estava o problema da rede, quais as intervenções que têm sido feitas e qual a capacidade de
resposta. O senhor Presidente da Câmara disse que houve falta de aproveitamento para reforçar
a rede para o escoamento do pluvial, referindo que temia que tinham criado alguns novos
sumidouros, mas que a rede em si não tenha sido alterada, pelo que a capacidade pode não ter sido
reforçada, mas que os serviços iriam avaliar. ---------------------------------------------------------------Relativamente à gestão do museu da Fortaleza de Peniche, disse que achava que nenhum dos
elementos da Câmara Municipal se atreveria a pedir que a gestão do museu nacional fosse da sua
responsabilidade, referindo que seria um erro terrível, inclusivamente do ponto de vista financeiro,
nem a Direção Geral do Património Cultural estaria interessada, uma vez que faz parte da rede
nacional de museus, sendo importante dizer que a Câmara Municipal não poderia estar afastada, a
cem porcento, da gestão daquele espaço. O senhor Presidente da Câmara disse que estava
previsto que o museu nacional iria ter um conselho de acompanhamento. ----------------------------Senhor vereador Rogério Cação:
-Disse que estava na altura de tomarem decisões relativamente ao San Pedro de Alcantara,
compreendendo que o Dr. Paulo Faria necessitasse de mais informações, mas quanto mais tempo
se demorar mais se alimenta o outro lado.-------------------------------------------------------------------Relativamente à Nau dos Corvos, disse que era um processo urgente, face à proximidade do fim
do contrato e face à necessidade de se acautelarem situações que poderão acontecer. ---------------Em relação à questão das inundações, disse que não foi aproveitada a oportunidade para se mexer
no espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que era espectável para si, que na obra fosse incluído o Bloco E, por causa das questões do
financiamento. Referiu que se deveria acautelar em sede de debate, o facto de nada impedir que
aquilo seja recuperado no quadro do museu da resistência com outra finalidade, entendendo que
se deveria marcar desde já posição. -------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Pedido de informação sobre a viabilidade para construção de estabelecimento hoteleiro, sito
na Rua Cruz das Almas, no Baleal, apresentado em nome de Inácio e Torre, L da - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 282/2018: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche e da Coligação
Democrática Unitária, e duas abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata,
aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 28 de fevereiro de 2018, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas:
«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de Inácio e Torre, Lda., em
4 de agosto de 2017, para construção de estabelecimento hoteleiro, a implantar nos prédios
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rústicos, sitos na Rua Cruz das Almas, lugar de Baleal, freguesia de Ferrel, nomeadamente, por
contrariar o artigo 12.º do Regulamento do PDM, conforme constante na informação da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 28 de fevereiro de 2018.» -------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.210 DPGU R779/17) --------------------------------------------------------2) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE, apresentado em nome de Huining
Yang - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 283/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Aprovar e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 11 de janeiro
de 2018, em nome de Huining Yang, para acabamentos e alterações ao projeto inicial de
construção de moradia unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, para o prédio sito na Rua
da União, n.º 67, em São Bernardino, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datado de 26 de fevereiro de 2018.»------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.211 DPGU 599/02) --------------------------------------------------------------------3) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, para o prédio sito na Rua El
Rei D. Dinis, em Geraldes, apresentado em nome de Clara Isabel Pereira Pinto - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 284/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, 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 construção de armazém agrícola, para o prédio sito na
Rua El Rei D. Dinis, no lugar de Geraldes, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado por
Clara Isabel Pereira Pinto, no dia 14 de janeiro de 2016, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), tendo em conta que
as peças apresentadas por parte da requerente, em resposta à audiência prévia realizada, em
nada altera os fundamentos, de facto e de direito, constantes no parecer emitido pela Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 5 de maio de 2016.
MOTIVO (S) DO INDEFERIMENTO:
A – Fundamentação de Facto:
- O constante no parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 5 de maio de 2016.
B – Fundamentação de direito:
- Nos termos do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.212 DPGU 8/16) -----------------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 171/17, para
o prédio sito na Rua Casal 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 285/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------
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«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
de alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 171/17, para o prédio sito na Rua Casal
dos Galos, n.º 15, em Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla
Chagas, no dia 29 de janeiro de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de fevereiro de 2018.»------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.213 DPGU 17/18) ---------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio 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 286/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, 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, com a sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o
prédio sito na Rua dos Galos, n.º 13, em Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula
Correia Valla Chagas, no dia 2 de fevereiro de 2018, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de fevereiro de 2018.» -----------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.214 DPGU 25/18) ---------------------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de armazém, para o prédio sito na Rua da Padaria,
em Ferrel, apresentado em nome de José Eduardo Silvestre Nunes - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 287/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, 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 armazém, para o prédio sito na Rua da Padaria, em Ferrel, apresentado em
nome de José Eduardo Silvestre Nunes, no dia 20 de fevereiro de 2017, devendo a cobertura de
fibrocimento ser removida e substituída por telha cerâmica à cor natural, por forma a cumprir o
disposto no artigo 25.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE),
conforme constante no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado
de 22 de fevereiro de 2018.» ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.215 DPGU 29/17) ---------------------------------------------------------------------7) Projeto de Arquitetura de Reabilitação e Alteração do Canil Municipal de Peniche (CROA)
- Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 288/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da estimativa orçamental
do Projeto de Arquitetura de Reabilitação e Alteração do Canil Municipal de Peniche, para
readaptação do mesmo, atualmente designado por Centro de Recolha Oficial para Animais
(CROA). (DPGU) ----------------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Cristina Leitão disse que, uma vez que a Direção Geral da Alimentação e
Veterinária tinha proposto algumas alterações, perguntou se iria alterar a estimativa. O senhor
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Presidente da Câmara disse que eram pequenas alterações que já estavam contempladas. ------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
8) Incumprimento do prazo da empreitada “Reabilitação de 18 fogos do Bairro do Calvário”,
em Peniche (Proc. 443.B/DOM) – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------Deliberação n.º 289/2018: Deliberado retirar a proposta de incumprimento do prazo da
empreitada “Reabilitação de 18 fogos do Bairro do Calvário”, em Peniche. -------------------------9) Empreitada de reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário e 2 equipamentos
coletivos (Casa da Bica e Casa do Calvário) – Pelouro das Obras Municipais: -------------------Deliberação n.º 290/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Gabinete
Jurídico, datada de 28 de fevereiro de 2018. ---------------------------------------------------------------10) Sinalização vertical no entroncamento da CM 1407 com a Estrada dos Casais, nos Casais
Mestre Mendo – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 291/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 27 de fevereiro de 2018, 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro e de
acordo com o artigo 24.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 8 de fevereiro de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização vertical na CM 1407 Estrada dos Casais, Casais do Mestre Mendo, em Ferrel, e
respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.216 NIPG 686/18) 11) Sinalização rodoviária no cruzamento da Rua General Humberto Delgado com a Rua das
Flores e com a Rua dos Dominguinhos, em Peniche – Pelouro das Obras Municipais: ---------Deliberação n.º 292/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de fevereiro de 2018, 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro e de
acordo com o 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 8 de fevereiro de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização
rodoviária na no Cruzamento Rua General Humberto Delgado com a Rua das Flores e com a Rua
dos Dominguinhos, em Peniche e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços
municipais.» (Doc.217 NIPG 1088/18) ---------------------------------------------------------------------12) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada, no Largo São Paulo, n.º 12-1.º Esquerdo, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --Deliberação n.º 293/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de fevereiro de 2018, 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro e de
acordo com o 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 8 de fevereiro de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização
rodoviária, em lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, matrícula 06-
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08-LB, no Largo São Paulo N.º 12, 1º Esq, em Peniche e respetiva autorização das obras a realizar
pelos serviços municipais.» (Doc.218 NIPG 3227/18) ---------------------------------------------------REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
13) Normas de participação do concurso “Dá Cá Talentos” 2018 – Pelouro do Associativismo:
Deliberação n.º 294/2018: Deliberado aprovar a proposta do Vereador Mark Ministro, datada de
28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 28 de fevereiro de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas 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 as Normas de
Participação do Concurso “Dá Cá Talento” 2018.» (Doc.219 NIPG 3232/18) ---------------------14) Normas do XXVI Concurso de Rendas de Bilros de Peniche – Pelouro da Educação: -----Deliberação n.º 295/2018: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 de fevereiro de 2018, referente às normas do XXVI concurso de Rendas de Bilros de
Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 2668/18) ---------------------------------A senhora vereadora Cristina Leitão deu nota que era benéfico o que tinha sido feito nos últimos
anos, relativamente às rendas de Bilros vão às escolas e outras iniciativas, era importante fomentar
o interesse dos mais jovens por aquela arte, todavia, disse que se deveria ajustar ao que se tem
feito, porque o que se tem ensinado tem sido o experimentalismo de utilização de novos materiais
e menos um ensinamento do que era a renda tradicional ou erudita, estando a mesmas a perder-se,
em que só as rendilheiras mais experientes conseguem produzir aquele tipo de rendas. Disse que
via com alguma preocupação que, por um lado tenham que tornar mais apetecível aos mais novos,
e por outro estejam a perder a preservação e a fomentação da construção e execução das rendas
eruditas, a par com as tradicionais. Referiu que, naquelas normas, relativamente ao concurso,
podem não estar expressas mas seria uma questão para avaliar. Em relação à categoria da inovação,
percebeu porque é que tinha saído aquela categoria, todavia, o que fazia os territórios terem outros
potenciais, era a inovação, e retirando aquela categoria, o que lhe parece um erro, fecham a porta
ao surgimento de novos produtos, talvez até vocacionados para uma venda ao público. Partindo
do pressuposto que com aquelas normas deixaria de haver concurso da Mostra Internacional da
Renda de Bilros, gostaria de saber o que iria acontecer na mesma. Tendo sido outubro o mês
escolhido para o concurso da Mostra Internacional de Renda de Bilros, perguntou se os serviços
municipais estariam disponíveis para se focarem no mesmo, como uma marca com presença,
porque outubro iria ser um mês completo para os serviços, uma vez que haverá o Campeonato do
Mundo de Surf. A senhora Vice-Presidente da Câmara disse que, em relação ao manter a tradição
das rendas mais eruditas, estavam a desenvolver esforços no sentido de promover formação.
Relativamente à inovação, referiu que, antes de terem iniciado as normas do concurso, foi marcada
uma reunião com a comissão do selo de garantia da qualidade e posteriormente com o júri do ano
anterior. O júri propôs acabar com a inovação como uma regra no concurso, estando presente no
sentido de haver originalidade e abrir uma menção honrosa no concurso, e alertou para o facto de
se falar de renda no mês de julho, não se falando mais nos meses seguintes, sugerindo então o mês
de outubro por ser um mês com bastante turismo. O senhor vereador Rogério Cação disse que
inovação e originalidade eram duas coisas distintas, concordando que se deveria manter a
inovação. Quanto à data, disse que haveriam vantagens e inconvenientes. A vantagem seria fazêlo associada à Mostra Internacional da Renda de Bilros onde o público seria natural, porque viria
para aquele fim, fazê-lo no Campeonato do Mundo de Surf o público não seria para a Mostra de
Rendas, seria acessoriamente. O senhor vereador Jorge Gonçalves disse que achou estranho que
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o concurso de rendas deixasse de ter lugar na altura da Mostra Internacional de Rendas de Bilros
e passasse para outubro, não vendo vantagens. Referiu que o concurso deveria ter um regulamento
e não normas. O senhor Presidente da Câmara referiu que não eram propostas suas, mas sim das
pessoas que integram a comissão. Relativamente à data, disse que ficou surpreendido, o evento ser
dividido em dois, mas talvez se devesse experimentar e verificar o resultado. A senhora VicePresidente da Câmara referiu que um dos motivos de passar para outubro, seria permitir que as
rendilheiras tivessem mais tempo para trabalhar peças com maior dimensão. O senhor Presidente
da Câmara sugeriu que se adiasse o assunto por uma semana, para permitir que se fale com a
comissão e o júri, dando conta de algumas dúvidas que os membros da Câmara Municipal têm. O
senhor vereador Jorge Gonçalves disse que, sendo uma proposta derivada da comissão, seria
importante que fosse transmitido, com clareza, o porquê daquela alteração. -------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
15) Atribuição de apoio municipal ao arrendamento para o ano de 2018 – Pelouro da
Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 296/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, 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 de Planeamento e Intervenção Social, de 28 de fevereiro
de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da competência prevista nos
termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento do Município
de Peniche, delibere sobre a decisão final, relativa aos apoios financeiros ao arrendamento a
conceder aos candidatos, com candidaturas deferidas, contantes no mapa anexo, a partir do
próximo mês de Março, inclusive.» (Doc.220 NIPG 3230/18) ------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
16) Integração de candidata com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos Humanos:-------Deliberação n.º 297/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início
em abril de 2018 e com duração 12 meses (renovável), para o Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, no sentido de integrar a colaboradora Paula Alexandra Reis
Soares Carepa Martinho.» (Doc.221 NIPG 3220/18) ----------------------------------------------------17) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos Humanos:-------Deliberação n.º 298/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
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Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início
em abril de 2018 e com duração 12 meses (renovável), para o Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, no sentido de integrar o colaborador Luís António Copa Pereira.»
(Doc.222 NIPG 3229/18) -------------------------------------------------------------------------------------18) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, na Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) – Pelouro
dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 299/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início
em abril de 2018 e com duração 12 meses (renovável), para a Divisão de Energia e Ambiente –
Espaços Verdes, no sentido de integrar o colaborador Luís Miguel da Conceição Páscoa.»
(Doc.223 NIPG 3222/18) -------------------------------------------------------------------------------------19) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) – Pelouro dos
Recursos Humanos:-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 300/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início
em abril de 2018 e com duração 12 meses (renovável), para a Divisão de Obras Municipais –
Carpintaria, no sentido de integrar o colaborador João Paulo Estrada Dias dos Santos.»
(Doc.224 NIPG 3223/18) -------------------------------------------------------------------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
20) Semana da Juventude de Peniche 2018 – Pelouro da Juventude: ------------------------------Deliberação n.º 301/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação, datada de
28 de fevereiro, referente à semana da juventude de Peniche 2018. (NIPG 3233/18) ---------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
21) Procedimento ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários
– Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas:-------------------------------------------Deliberação n.º 302/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da Secção de Património e Aprovisionamento, proponho que a
Câmara Municipal de Peniche, nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos,
aprove a minuta do contrato a celebrar com a empresa Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes,
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L.da. (Doc.225 NIPG 2053/18) -------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
22) Alteração ao Orçamento da Receita e Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao
Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação n.º
2) – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 303/2018: Deliberado por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção, do
senhor Vereador Jorge Gonçalves, aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, para
alteração ao orçamento da Receita e Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação n.º 2), não
contemplando a rúbrica referente ao projeto Museológico “Forte de Nossa Senhora da
Consolação”. (Doc.226 NIPG 3248/18) --------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
23) Licenciamento de ação publicitária, da marca Volvo, a realizar na estrada de acesso à Ilha
do Baleal – Southwest Productions – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------Deliberação n.º 304/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Empresa Southwest Productions, por mail registado nestes serviços
no dia 27.02.2018, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, da mesma data, e a falta de tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo,
proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 28 de fevereiro de 2018, que autorizou
a emissão de uma licença para a realização de ação publicitária da marca Volvo, com alteração
da normal circulação, nos termos do Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março, no dia 1 de
março de 2018.» (Doc.227 NIPG 3147/18) ----------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
24) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Margarida Alexandra Sousa
Lopes – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 305/2018: Deliberado aprovar a proposta do Vereador Mark Ministro, datada de
28 de fevereiro de 2018, 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 28 de fevereiro de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, de acordo com a sua
deliberação n.º 1129/2017, suporte os encargos com a utilização de transportes do Município, no
âmbito da rede de transportes escolares, e, proceda à alteração do local de embarque da aluna
Margarida Alexandra Sousa Lopes.» (Doc.228 NIPG 11631/18) --------------------------------------25) Apoio à realização de prova de atletismo do 1.º Ciclo – Escola Secundária de Peniche –
Pelouro do Desporto: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 306/2018: Deliberado aprovar a proposta do Vereador Mark Ministro, datada de
28 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o email da Escola Secundária de Peniche (Professora Lucília Chaves – Diretora
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de Curso do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Secretariado), relativo à realização de
uma PAP (Prova de Aptidão Profissional) designada Prova de Atletismo do 1.º Ciclo, em Peniche,
no dia 22 de março de 2018, com início às 10:30H, 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, atribua o apoio à realização da prova, nos seguintes termos:
 Autorização para ocupação/ utilização do Parque Urbano e do Campo Relvado Sintético;
 Transporte gratuito em autocarro para deslocação dos alunos, percurso: Escola Básica do
Alemão e do Filtro para o Parque Urbano e regresso (cada viagem transporta 46 crianças);
 50 Baias de proteção;
 4 Caixotes do lixo e respetivos sacos;
 10 Cones de sinalização;
 Pórtico Meta CMP;
 Pódio CMP;
 Aparelhagem de Som CMP;
 Isenção das taxas Municipais (licença de ruído)
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, atribua o apoio à realização da
prova.» (Doc.229 NIPG 3231/18) ---------------------------------------------------------------------------26) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 1.ª fase de apoio às atividades
regulares, que decorrem durante o mês de março – Pelouro do Associativismo: ------------------Deliberação n.º 307/2018: Deliberado aprovar a proposta do Vereador Mark Ministro, datada de
1 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da técnica Sofia Gomes, datada de 28 de fevereiro de 2018, que se
anexa, de acordo com a qual, apesar de estar a decorrer o período de avaliação das candidaturas
submetidas na 1.ª fase de apoio às atividades regulares, ao abrigo do Regulamento Municipal de
Apoio ao Associativismo, há atividades incluídas nas candidaturas apresentadas que terão lugar
durante o mês de março.
Considerando que há condições para conceder o apoio logístico solicitado e sem prejuízo destas
candidaturas serem apreciadas na avaliação da 1.ª fase de apoio às atividades regulares,
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 de acordo com a deliberação de
Câmara n.º 625/2017, do dia 22/05/2017, conceda o apoio logístico para a realização das
atividades que irão decorrer durante o mês de março, a realizar pelas seguintes Associações e
nos termos abaixo mencionados:
N.º

1

Associação

Berlengas Bike
Team

Tipologia de
Apoio

2.1.3.
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas não
Competitivas

Atividade

Participação em
Maratonas BTT

Data de
Início

18/03/2018

Data do Fim

24/06/2018

Quant.
do A.
logístico

Apoio
Logístico

259,89 €

Utilizações
da carrinha
caixa aberta
com
condutor e
respetivas
portagens:
18.03.
Aljustrel
25.03 Fátima
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N.º

2

3

Associação

Tipologia de
Apoio

Atividade

Data de
Início

Associação de
Cultura e
Recreio D. Inês
de Castro

2.2.2. Projetos de
produção artística,
de espetáculos e
festivais, nos
vários domínios
das artes

Dia Mulher

08/03/2018

Associação de
Motociclismo
de Peniche

2.2.2. Projetos de
produção artística,
de espetáculos e
festivais, nos
vários domínios
das artes

20º Aniversário

09/03/2018

Data do Fim

Quant.
do A.
logístico

380,10 €

11/03/2018

327,43 €

Apoio
Logístico
8 Caixotes
do lixo
pequenos e
respetivos
sacos
8 Vasos
flores
30 Mesas de
refeição
60 Bancos
1 Tenda 9 x
6
12 mesas
24 bancos
4 estrados
de palco
com
cavaletes
2
contentores
do lixo
(1000lts)
4 baldes do
lixo
pequenos
com rodas
25 sacos do
lixo
pequenos
1 Tenda 9x6

4

5

6

Clube de Ténis
de Peniche

2.1.2. Apoio à
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas
Competitivas

IX Torneio
Peniche Cup

PAC - Peniche
Amigos Clube

2.1.3.
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas não
Competitivas

Saber estar no
Futebol

PAC - Peniche
Amigos Clube

2.1.2. Apoio à
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas
Competitivas

Torneio da
Páscoa de
Petizes e
Traquinas

32,58 €

25 cadeiras
1 mini tenda

16/03/2018

25,83 €

Auditório
Municipal
(das 20h às
23h)

17/03/2018

49,50 €

Pavilhão D.
Luís Ataíde

09/03/2018

11/03/2018
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N.º

7

Associação

Centro Social
do Pessoal da
Câmara
Municipal de
Peniche

Tipologia de
Apoio

2.1.2. Apoio à
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas
Competitivas

Atividade

Convívio de
Pesca
Desportiva de
Mar

8

Clube Naval de
Peniche

2.1.2. Apoio à
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas
Competitivas

9

Clube de
Taekwondo de
Peniche

2.1.3.
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas não
Competitivas

1st International
Taekwondo
Friendship
Meeting 2018

10

Associação
Dadores
Benévolos de
Sangue de
Peniche

2.3. Atividade
Solidária e
Humanitária

Comemoração
do Dia da
Nacional do
Dador de
Sangue

Data de
Início

Data do Fim

18/03/2018

Quant.
do A.
logístico

Apoio
Logístico

190,76 €

1 Viatura de
caixa aberta
1 Viatura
ligeira
20 Baias
3
Contentores
de Lixo
(grandes)
4
Contentores
de Lixo
(pequenos)
12 sacos
para o lixo
1 Estrado
para troféus
25 Mesas
50 bancos
4 Mesas de
Plástico
8 Cadeiras
de Plástico
2 Chapéus
de Sol

Troféu Duarte
Bello

19/03/2018

20/03/2018

115,84 €

23/03/2018

25/03/2018

296,00 €

27/03/2018

150,86 €

50 Baias
(limitar
espaço para
embarcaçõe
se
atrelados)
1 Guarda
noturno
(Guarda de
embarcaçõe
se
atrelados) –
não há
disponibilid
ade de
recursos
humanos
da CMP
Pavilhão
Dom Luís
Ataíde e a
utilização
do mini
ginásio e da
sala de
reuniões
existente no
pavilhão
Minibus 16
lugares Lisboa
- Horário a
confirmar
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N.º

11

Associação

Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia

Tipologia de
Apoio

2.1.2. Apoio à
Organização de
Eventos e
Atividades
Desportivas
Competitivas

Atividade

Grande Prémio
Atletismo
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia

Data de
Início

31/03/2018

Data do Fim

Quant.
do A.
logístico

Apoio
Logístico

1 030,12
€

1 Tenda
Grande (10
x 15)
2 Tendas
pequenas (3
x 3)
100 Baias
5 sinal de
proibição
3 sinal
obrigatório
virar direita
400
Lembranças
para kit dos
atletas
2 Rolos de
fita para
vedação ao
público
1 Faixa de
publicidade
da CMP
10 Caixotes
de Lixo
1 Biombo
para afixar
os
resultados
(Placa de
madeira
grande e
respetivos
pés)
1 Pódio
1 Pórtico

(Doc.230 NIPG 3252/18) -------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:
27) Logotipo do Município de Peniche – Pelouro da Comunicação: --------------------------------Deliberação n.º 308/2018: Deliberado apreciar a proposta referente ao Logotipo do Município de
Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal.------------------------------------------------------28) Apresentação de vídeo promocional de Peniche – Pelouro da Comunicação: ----------------Deliberação n.º 309/2018: Deliberado que a apresentação de vídeo promocional de Peniche seja
feita na próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 310/2017: Deliberado concordar com as seguintes propostas do senhor Presidente
da Câmara, apresentadas verbalmente: ----------------------------------------------------------------------Que a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 2 de abril de 2018, seja
suprimida e que a reunião ordinária prevista para o dia 9 de abril de 2018 passe a ter caráter público.
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
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Deliberação n.º 311/2018: 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 treze horas e cinco 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
28 de maio 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 DecretoLei 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)
_____________________________________

