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ATA N.º 12/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018
Aos dezanove 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) Declaração de cedência de terreno para o domínio público Municipal,
apresentada pela empresa Becalis – Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentada por José Manuel Castro Patrão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------- 3) Pedido de viabilidade para construção de edifício de habitação coletivo, para o
prédio sito na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Consferrel Construções Sociedade Unipessoal, Lda – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento para reconstrução, alteração e ampliação de habitação
unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de
António José Leopoldo Santo da Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de edifício para unidade de cuidados
continuados e alteração/ampliação de lar de idosos, para o prédio sito na Rua Amélia Ferreira
Alexandre, na Serra D’ el Rei, apresentado em nome de APSERRA - Associação para Seniores de
Serra d’ El Rei – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------- 6) Avaliação do lote n.º 5 para efeitos de pagamento em espécie de encargos
urbanísticos, apresentado em nome de Parkimo – Construções, Lda – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Requalificação dos espaços exteriores envolventes a quatro bairros sociais:
Calvário, Coosofi, Fernão Magalhães e Vale Verde – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------- 8) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de
encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações
Urbanísticas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 9) Ocupação de espaço público, requerida por Israel Modesto Correia, para
instalação de circo, em Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; --------------------------- 10) Ocupação de espaço público, requerida pela empresa Circo Mariani, L.da, para
instalação de circo, em Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; ------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 11) Sinalização vertical na Rua Mendo Fróis Osório, nos Casais de Mestre Mendo
– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12) Sinalização vertical no cruzamento da Rua Frei Domingues Sanches com a
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Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito;---------- ------------------------------------- 13) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Estrada
dos Remédios, n.º 105, em Peniche, requerida por Paulo Alexandre Cordeiro Martins – Pelouro
das Obras Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua do
Regato, n.º3, em Ferrel, requerida por Luís Filipe Pereira Santos – Pelouro das Obras Municipais;
------------------- 15) Obras a realizar por administração direta, de 12 de março a 4 de maio de 2018
– Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de
Peniche, para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de
Secretariado, para o Pelouro da Educação – Pelouro da Administração Geral;------------------------------------------ 17) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de
Peniche, para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de
Animação de Turismo, para o ATL Arco-Íris, Posto de Turismo e Parque de Campismo Municipal
– Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação PréEscolar para o ano letivo 2017/2018 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Pelouro
da Educação;------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19) Reapreciação do valor da renda, relativamente ao fogo sito no Bairro do Vale
Verde, bloco 18, 1.º esquerdo, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------- 20) Reapreciação do valor da renda, relativamente ao fogo sito no Edifício
Coosofi, 7.º direito, letra B, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social;------------- ------------------------------- 21) Alteração da titularidade, e definição do valor da renda, em regime de
arrendamento apoiado, relativamente ao fogo, sito na Rua das Redes, bloco 2, r/c direito, em
Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 22) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a fevereiro de 2018, e fundos disponíveis
referentes a fevereiro e março de 2018 – Pelouro das Finanças;--------------- -------------------------------------------- 23) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 3) – Pelouro
das Finanças;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 24) San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - Pelouro da
Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 25) Licenciamento da procissão dos Passos, requerido pela Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas;----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26) Licenciamento de uma manifestação desportiva, denominada 1.º Grande
Prémio de Atletismo Filarmónica de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade Filarmónica
União 1.º de Dezembro 1902, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para espetáculo de
música ao vivo – Associação de Motociclismo de Peniche – Pelouro da Administração Geral; ---------------------- 28) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José Pedro Fidalgo
Salvador Ferreira – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------
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------------------- 29) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de
Geraldes, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a participação no Festival do Grupo Etnográfico das Terras da Nobreza – Pelouro do
Associativismo; ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 1.ª fase de
candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do
Associativismo; ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Declaração de interesse para apoio ao projeto “Pé de Feijão no Mar” – Pelouro
da Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Estaleiros Navais de Peniche - Processo Especial de Revitalização (PER) –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade
Intermunicipal do Oeste, para 2018 – Pelouro das Finanças;--------------------------------------------------------------- 34) Geoparque Oeste - 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. --------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
Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição e
Etelvina Alves, Técnica Superior da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a
apreciação e votação dos pontos um a oito da ordem do dia, e Rodolfo Verissimo, Técnico Superior
do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, durante a apreciação e votação do
ponto cinco da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 6/2018, da reunião camarária realizada no dia 5 de
fevereiro de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação da ata os membros da
Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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:
-João Ramos agradeceu pelo início das obras na Rua das Flores, nos Casais Brancos, apesar de
lenta. Referiu que se deslocou aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, porque
faltava um tubo com cerca de 5 metros, junto à igreja, para que a ligação ficasse melhor, havendo
já indicação para que fosse feito. Disse que, na Rua da Liberdade, n.º 49, os muros estavam a abrir,
podendo cair para a estrada, para além da existência de muito lixo, ratos e cobras, solicitou que
alguém pudesse verificar a situação. Deu conta que vai começando a aparecer na localidade algum
alojamento local, sendo necessário que algumas ruas sejam intervencionadas para que haja alguma
qualidade. Perguntou quais seriam as prioridades para a aldeia durante o ano 2018. Disse que as
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placas de sinalização de ruas não tinham tinta, referindo que não se incomodava de fazer
voluntariado, desde que houvesse autorização da Câmara Municipal. O senhor Presidente da
Câmara disse que a obra iria ser lenta por causa da instabilidade do tempo. Referiu que um
morador já o tinha alertado, para aproveitar a oportunidade de se fazer uma nova ligação do ramal
à igreja. Em relação ao n.º 49, da Rua da Liberdade, disse que era uma situação que já tinha
chamado à atenção, agradecendo a colocação da questão, referindo que iria solicitar uma vistoria,
para tentar intervir. Deu conta que estava a ser feito o levantamento das necessidades de
intervenção dos asfaltamentos pela Divisão de Obras Municipais, para ver o que seria possível a
Câmara Municipal executar este ano. Disse que não saberia dizer quais as prioridades para os
Casais Brancos, porque as mesmas estavam a ser definidas. Disse que, relativamente às placas, era
uma competência da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. O senhor vereador Rogério Cação
agradeceu as questões colocadas e o ativismo, saudando a disponibilidade para o voluntariado,
referindo que se houvessem mais munícipes assim, haveria muita coisa resolvida. O senhor
vereador Jorge Gonçalves agradeceu a presença do senhor João, o interesse e a disponibilidade,
congratulando-se pelo início das obras. O senhor vereador Filipe Sales saudou a postura
interventiva do senhor João, manifestando o seu regozijo por, finalmente, terem sido iniciadas as
obras de saneamento básico.----------------------------------------------------------------------------------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:
-Em relação à reunião com o Conselho Estratégico da Berlenga, disse que a proposta do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, relativamente ao transporte de visitantes, era manter
as mesmas condições de 2017, existindo previsão de uma visita, com várias entidades, para uma
avaliação, particularmente das questões de segurança. Referiu que, por sua proposta, foi marcada
uma reunião com os operadores das empresas marítima turística para o dia 27 de março de 2018.
-Agradeceu o relatório elaborado, sobre o mau tempo do dia 2 de março, registando o esforço que
o responsável pela Proteção Civil tem feito, de uma forma persistente, para resolver os problemas
que vão surgindo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu todo o esforço que, as Chefias de Divisão da Câmara Municipal, e também dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, têm feito para a adaptação de início do mandato,
bem como em relação às alterações que se foram fazendo. -----------------------------------------------Deu conta que, na semana passada, se deslocou, a seu pedido, com a Técnica Superior responsável
pela Divisão de Obras Municipais e com o Jorge Martins, Técnico Superior de Conservação e
Restauro, ao edifício dos Valas, em Atouguia da Baleia, onde esteve presente o Presidente da Junta
de Freguesia de Atouguia da Baleia e um outro elemento da Junta de Freguesia, tendo ficado
satisfeito com as potencialidades do edifício. Referiu que a prioridade seria a substituição da
cobertura, tendo ficado muito entusiasmado com o espaço exterior. Disse que solicitou à Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanístico olhar para o espaço, tendo em conta o seu aproveitamento e
a sua dignificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Informou que no dia 23 de março de 2018, de manhã, iria ter lugar a assinatura do protocolo,
aprovado na semana passada, com a Dignitude, com a presença da senhora Dr.ª Maria de Belém,
para a qual estavam todos convidados. ---------------------------------------------------------------------Senhor vereador Mark Ministro:
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-Começou por desejar um feliz dia do Pai. ------------------------------------------------------------------Informou que iria iniciar a semana da juventude, com inauguração na próxima terça-feira, onde
se realizará uma cerimónia oficial, pelas 19h30. -----------------------------------------------------------Destacou a participação da equipa de Juniores Sub-20 do PAC, que chegou à final distrital do
Grupo B, tendo ficado em 2.º lugar no campeonato.------------------------------------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Rita Petinga:
-Desejou feliz dia do Pai a todos. -----------------------------------------------------------------------------Agradeceu aos colaboradores do município, a organização do 2.º encontro “Falando de
Etnografia”, que aconteceu no passado sábado, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia,
que também deu início ao seu 6.º aniversário ---------------------------------------------------------------Agradeceu, também, a disponibilidade para ajudar na organização daquele encontro, ao Rancho
Folclórico de Geraldes. -----------------------------------------------------------------------------------------Relembrou que iria ter lugar uma missa, pelas 18h00, na Igreja de São José, em Atouguia da
Baleia, para encerrar as comemorações do 6.º aniversário do Centro Interpretativo de Atouguia da
Baleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parabenizou a participação do Rancho Folclórico de Geraldes, na 4.ª mostra de folclore do grupo
de folclore das terras de Nóbrega, em Oeiras, que aconteceu no dia 18 de março, tendo sido
gratificante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Partilhou os cartazes referentes ao seguintes temas: 25 de Abril; “estações de poesia”, sendo a 1.ª
na estação de tratamento de águas de Atouguia da Baleia; e “Água Fun”, uma iniciativa que irá
decorrer na Piscinas Municipais, no dia 7 de abril. --------------------------------------------------------Deu conhecimento que a Câmara Municipal iria ajudar na semana hortícola do Oeste, a decorrer
nos dias 12 e 13 de abril, na Escola Superior de Tecnologia do Mar. ----------------------------------Senhora vereadora Cristina Leitão:
-Relembrou que existiam muitas questões pendentes de resposta. Disse que tentou elaborar a
listagem solicitada, mas por falta de disponibilidade não o fez, todavia disse que ficava
constrangida por ter que o fazer, até porque são questões atuais e, algumas, de fácil resolução.
Referiu que as concessões municipais eram uma matéria urgente, referindo que o assunto tem sido
sempre adiado, tendo solicitado que não fossem apresentadas propostas no último dia que tiverem
para decidir. Disse que foi pedida uma reunião extraordinária apenas sobre a matéria concessões,
reiterando o mesmo. O senhor Presidente da Câmara disse que gostaria que, um dia, a câmara
tivesse capacidade de dar as respostas, a tempo e horas, e que os serviços tivessem o pessoal
suficiente para o empreender, mas que, infelizmente, não o têm. Disse que, em relação às
concessões, a Cafetaria do Parque iria a hasta pública. Relativamente ao Sportágua, disse que tinha
promovido duas reuniões com o concessionário para tentar saber o que pensava para o futuro,
inclusive, foi convidado para ir ao local, mas ainda não teve oportunidade para o fazer. A senhora
vereadora Cristina Leitão disse que, relativamente ao Sportágua, o contrato não poderia ser
prorrogado, porque da leitura que fazem ao contrato, aquela possibilidade não se colocava. Referiu
que entendia que o senhor Presidente da Câmara quisesse conhecer o espaço, mas sugeriu que,
primeiro, deveria conhecer o dossier que existe e perceber que existe uma situação que não era de
negociação com o concessionário. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha necessidade
de conhecer, referindo que tinha uma forma diferente de agir. -------------------------------------------Disse que eram inúmeras as matérias que abordavam na Câmara Municipal que têm
responsabilidade máxima da Agência Portuguesa do Ambiente, não se podendo tomar decisões
sem se reunir com aquela entidade. Para si, seria a prioridade das prioridades, já ter havido a
reunião para poderem procurar resoluções para os problemas existentes. O senhor Presidente da
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Câmara disse que seria mesmo a reunião mais importante, daí ainda não haverem as condições
para a concretizar e que comungava das mesmas preocupações. ----------------------------------------Referiu que o autocaravanismo estava desregulado no concelho de Peniche, e não se previa
solução, nem se discutia sobre a matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que estava a ser
avaliado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à concessão da Nau dos Corvos, e uma vez que o concessionário prestou alguns
esclarecimentos na reunião de Câmara de 26 de fevereiro de 2018, perguntou o que mais tinha sido
feito. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha havido uma falha de comunicação, e
solicitou à Chefe de Divisão de Administração e Finanças que enviasse o relatório da Dr.ª Ana
Cláudia Guedes, a todos os membros da Câmara Municipal. Disse que estavam criadas as
condições para, a curto prazo, tomarem uma decisão. -----------------------------------------------------Referiu que, no dia 5 de fevereiro de 2018, o professor Jorge Carvalho fez uma apresentação
sobre as propostas para o Plano Diretor Municipal para parte da área da freguesia de Atouguia de
Baleia, e perguntou quais seriam os próximos passos. O senhor Presidente da Câmara disse que
o PDM estava a ser trabalhado. Informou que, naquela semana, iria haver uma reunião técnica
interna, e logo que hajam condições, serão partilhadas as conclusões. ---------------------------------Em relação à casa dos Vala, folgou saber que lá foram tomar conhecimento das situações precárias
da cobertura e que estava a encetar o caminho para a minoração do problema, todavia, ficou
preocupada quando foi referido que o espaço exterior precisava de ser limpo e dignificado, quando
existem muito mais coisas a dignificar e a aproveitar naquela vila. O senhor Presidente da
Câmara disse que tinha tido uma surpresa agradável, porque não tinha a noção do espaço exterior,
não tendo referido que seria mais prioritário. ---------------------------------------------------------------Disse que a regueira do poço era o espaço que ligava a Fonte Gótica à Estada Nacional, perto da
Igreja de São Leonardo, e já havia a intenção da Junta de Freguesia de dignificar aquele acesso
pelo que representa e perguntou o que é que tinha sido feito em relação à regueira do poço. O
senhor Presidente da Câmara disse que iria ser avaliado com a Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia logo que possível. A senhora vereador Cristina Leitão disse que a Regueira do Poço
não tinha a ver com a Junta de Freguesia, tendo a mesma mostrado no passado qual era a sua
vontade, a questão era que a regueira do poço foi ocupada por um privado e que a Câmara
Municipal fez vária notificações para o privado sair, por ser um espaço público. O senhor
Presidente da Câmara disse que tudo dizia respeito à Junta de Freguesia, sendo, inclusive, uma
forma de envolvimento por terem uma proximidade com as pessoas, não estando a sacudir a
responsabilidade da Câmara Municipal. Deu como exemplo uma rua na Bufarda, assim como a
Rua Dom Francisco Coutinho, em que se teria que envolver o senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia. A senhora vereadora Cristina Leitão disse que, para negociar,
concordava que se deveria envolver os Presidentes de Junta de Freguesia, mas aquela situação era
diferente, porque, dos exemplos que foram referidos, os terrenos são privados e as pessoas cederam
para o domínio público, no caso da regueira do poço, a pessoa tomou o domínio público. O senhor
Presidente da Câmara disse que o senhor Presidente da Junta de Freguesia conhecia melhor a
pessoa em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que, no mandato anterior, pensa que se tinha iniciado um relatório sobre os armazéns
agrícolas que não são utilizados para aquele fim, para que se saiba de que forma se iria resolver no
PDM algumas daquelas incongruências que existem era importante a disponibilização do relatório.
O senhor Presidente da Câmara disse que também tinha curiosidade, porque não conhecia,
referindo que se tratava de um assunto que se deveria ter atenção. --------------------------------------Solicitou, uma vez mais, que as atas pudessem constar da DropBox, e que pudessem ser
compilados por trimestre, para uma consulta mais fácil. -------------------------------------------------Senhor vereador Rogério Cação:
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-Disse que lhe fazia confusão situações que tenham a ver com o uso indevido de coisas que são do
domínio público, porque, mesmo sabendo que não iria ser de fácil resolução, pensa que se teria
que tomar decisões. Referiu que ficava muito incomodado por saber que alguém estava a utilizar
indevidamente o domínio público com prejuízo para o património público, para as pessoas, e até
mesmo para a dimensão histórico-turística do local, subscrevendo a preocupação e sugerindo que,
de facto, se desse prioridade aquela questão. ---------------------------------------------------------------Perguntou como se encontrava o nível de água da Barragem de São Domingos. O senhor
Presidente da Câmara disse que iria solicitar aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento a informação. -------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Berlenga, disse que estaria disponível, pensando que todos os vereadores da
Câmara Municipal também, para serem envolvidos nas visitas de trabalho que possam vir a ser
feitas. O senhor Presidente da Câmara disse que iria criar condições para que todos possam lá
ir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que gostaria, quando houvesse oportunidade, de conhecer a casa dos Vala. O senhor
Presidente da Câmara disse que todos deveriam conhecer. --------------------------------------------Em relação à poesia e ao novo formato “Estações da poesia”, saudou por ser original,
manifestando pena porque o conceito de “A poesia anda por aí” poder ser abandonado. Aproveitou
para expressar uma pública homenagem à Ângela Malheiros, Técnica Superior responsável pela
Biblioteca Municipal, pelo trabalho, empenho e dedicação que tem desenvolvido, particularmente
por aquela atividade. Deu nota que o conceito de “A poesia anda por aí” deveria continuar,
sugerindo que, para além da poesia, se pudesse falar de outras coisas. O senhor Presidente da
Câmara disse que a sugestão do novo conceito foi da Ângela Malheiros, Técnica Superior
responsável pela Biblioteca Municipal. Comungou da homenagem que foi proposta, em relação
ao trabalho que tem desenvolvido. ---------------------------------------------------------------------------Referiu que o senhor vereador Jorge Gonçalves tinha dado uma informação de que estariam a ser
feitas obras de alvenaria no acampamento de etnia cigana, perguntou se a situação já tinha sido
verificada. O senhor Presidente da Câmara agradeceu o facto de o assunto ter sido relembrado,
referindo que não deu, ainda, nenhuma orientação para a sua verificação. Referiu que iria avaliar
a situação e perceber se iriam constituir uma comissão técnica de acompanhamento. ---------------Referiu que tinha ouvido na rádio, uma entrevista com o senhor Manuel Machado, Presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, que dizia que, em princípio, acreditava que o
processo de descentralização poderia estar concluído antes do verão. Disse que,
independentemente de ser assim ou não, se deveria acautelar. Disse que fazia sentido que se
inscrevesse, na agenda política local, uma reflecção sobre a descentralização, envolvendo também
a Assembleia Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que achava pertinente, e sugeriu
que a Assembleia Municipal pudesse iniciar alguns contactos com a Associação Nacional de
Municípios Portugueses no sentido de se promover um debate. O senhor vereador Rogério Cação
deu conta que, o que ouviu foi que, só havia um dossier mais polémico, que não reconhecia a
concordância dos Municípios, que era a transferência de competências no domínio da saúde,
nomeadamente a transferência dos Centros de Saúde para a esfera das Autarquias. -----------------Senhor vereador Jorge Gonçalves:
-Associou-se às felicitações que foram referidos, quer pelo senhor vereador Mark Ministro, quer
pela senhora Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------Solicitou que fosse atualizada a pasta, já existente, com a compilação dos editais das reuniões da
Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara concordou, referindo que os serviços iriam
tentar disponibilizar tudo o que existia para se trabalhar melhor. --------------------------------------Relembrou que solicitou ao Dr. Rodolfo Verissimo, a informação relativamente ao contrato que
o Município fez diretamente sobre energia LED, e a participação do Município na Oestecim sobre
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aquela matéria, referindo as diferenças entre um e outro contrato. O senhor Presidente da Câmara
disse que iria transmitir ao Dr. Rodolfo Verissimo que fizesse a informação. -------------------------Relembrou que já tinha solicitado, qual o ponto de situação relativamente ao estacionamento
subterrâneo frente ao Pingo Doce. Perguntou se a Câmara Municipal já tinha feito a receção
provisória ou a definitiva. O senhor Presidente da Câmara disse que ainda não tinha tido
oportunidade para avaliar aquele processo. O senhor vereador Jorge Gonçalves disse que apenas
solicitou uma informação relativamente à receção da obra. ----------------------------------------------Disse que, há algum tempo atrás, tinha colocado a questão sobre o ordenamento do trânsito no
parque de estacionamento da Gambôa, perguntou se já tinha sido feita alguma coisa, se aquilo
seria para se manter, ou se estava prevista alguma alteração ao que existia. O senhor Presidente
da Câmara deu conta que promoveu uma reunião com os proprietários, empresários, moradores
da zona e autoridades com competência na matéria, tendo sido encontrada uma solução que irá ser
proposta e avaliada na comissão de trânsito. ----------------------------------------------------------------Relativamente às quatro concessões da Prageira, disse que o problema não era a concessão em si,
mas sim o óbice que a anterior câmara argumentou em relação à regularização da situação, que
seria a propriedade do terreno ser da Segurança Social, perguntou se já tinha sido solicitada alguma
reunião à Segurança Social no sentido de se resolver o problema. Referiu que, em relação à
concessão do Porto da Areia Sul, para além da Câmara, deveria haver o envolvimento da
Associação Portuguesa de Ambiente, tendo em conta a fragilidade da arriba, e sendo uma situação
que está em incumprimento quase há quatro anos, seria necessário a sua resolução. O senhor
Presidente da Câmara disse que, em relação à Prageira, falou com a senhora Diretora da
Segurança Social, do Centro Regional de Leiria, que lhe transmitiu que não sabia, mas que enviou
aos serviços centrais, estando a aguardar a informação. Relativamente ao Porto da Areia Sul e à
fragilidade da arriba, concordou inteiramente, referindo que aquele assunto era um dos que teria
que ser muito bem avaliado com a APA. Disse que teriam que encontrar uma solução. -------------No que dizia respeito ao Sportágua, e em função do que foi referido pela senhora vereadora
Cristina Leitão, que não poderia haver renovação, já não existe um contrato de concessão mas sim
um arrendamento, que termina a 30 de abril de 2018, sendo necessário tomar uma decisão. Disse
que tinha dúvidas que um contrato de aluguer não possa continuar a ser renovado, o aluguer poder
ser feito diretamente sem a necessidade de haver um concurso. O senhor Presidente da Câmara
disse ser verdade que, já há muito tempo, a Câmara Municipal deveria ter delineado o que
pretendia para o Sportágua, mas ainda ninguém disse que tinha uma ideia em relação ao espaço,
estando o tempo no limite naquela situação e em muitas outras. Referiu que estava a procurar,
ainda este ano, de uma forma antecipada, levar à reunião de Câmara o assunto das concessões da
Berlenga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que não contestava o método que os Presidente da Câmara querem dar aos assuntos, mas
sendo assuntos da Câmara Municipal tinha que haver a noção que a decisão não estaria apenas nas
suas mãos, porque a Câmara Municipal poderia contraria-lo, chamando a atenção para a
necessidade de se conciliar os poderes. O senhor Presidente da Câmara disse que a lógica seria
reunir com as instituições e fazer as diligências necessárias individualmente. -----------------------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:
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1) Declaração de cedência de terreno para o domínio público Municipal, apresentada pela
empresa Becalis – Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 351/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 165,53 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8322, da freguesia de Atouguia da Baleia
e inscrito na Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, sob o artigo matricial n.º 94 da
Secção AQ, para ser integrada no domínio público, nomeadamente alinhamentos.» ---------------A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.261 DPGU 40/11) ---------------------------------------------------------2) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada por José
Manuel Castro Patrão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------Deliberação n.º 352/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 542 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 321, da freguesia de Peniche (extinta S. Pedro) e inscrito
na Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, sob o artigo matricial n.º 12 da Secção 1B,
para ser integrada no domínio público, nomeadamente arruamentos.» (Doc.262 DPGU 151/11)
3) Pedido de viabilidade para construção de edifício de habitação coletivo, para o prédio sito na
Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Consferrel - Construções
Sociedade Unipessoal, Lda – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:--------------------------------Deliberação n.º 353/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido,
apresentado em nome de Consferrel - Construções Sociedade Unipessoal, Lda, em 10 de outubro
de 2017, sobre a viabilidade para Construção de Edifício de Habitação Coletiva, para o prédio
sito na Rua do Gualdino, em Casais do Baleal, por exceder o índice de construção previsto para
o local tendo em consideração o limite das classes de espaços definidas pelos serviços, conforme
indicado no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 8 de
março de 2018.» (Doc.263 DPGU R1018/17) -------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento para reconstrução, alteração e ampliação de habitação unifamiliar,
para o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de António
José Leopoldo Santo da Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------Deliberação n.º 354/2018: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de licenciamento para
reconstrução, alteração e ampliação de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da
Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de António José Leopoldo Santo da Silva.
(DPGU 1/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para construção de edifício para unidade de cuidados continuados
e alteração/ampliação de lar de idosos, para o prédio sito na Rua Amélia Ferreira Alexandre,
na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de APSERRA - Associação para Seniores de Serra d’
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El-Rei – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 355/2018: Deliberado manifestar a concordância com o espírito do projeto,
nomeadamente no que diz respeito à ligação entre os edifícios, devendo ser reavaliada a volumetria
do novo edifício a construir. (DPGU 43/18) ---------------------------------------------------------------A Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição, Ana
Carriço, fez uma apresentação sobre o projeto. O senhor Presidente da Câmara disse que existia
um problema, a falta de tempo. Disse que iria existir uma passagem aérea e uma subterrânea, tendo
sido o que mais o entusiasmou, porque seria inédita no nosso concelho, sabendo que existem em
outros. Referiu que não queria condicionar ninguém, e sendo uma questão técnica, e existindo
impedimentos, não se teria que aprovar, no entanto, caso seja uma questão de opção da Câmara,
na sua opinião, deveriam ter isso em conta, também por existir um défice de serviços de cuidados
continuados no país. O senhor vereador Rogério Cação disse que a passagem aérea não o chocava,
desde que bem-feita, e uma vez que se trata de um equipamento estritamente necessário para o
concelho, iria ter o seu apoio no que for compaginável com as regras. Referiu que a volumetria
daquela solução o preocupava, considerando que se encontra no centro do aglomerado. O senhor
Presidente da Câmara perguntou qual seria a importância do último piso no projeto e na
candidatura, ou seja, caso se sugerisse a anulação daquele piso, se iria inviabilizar o projeto e os
seus objetivos. O senhor Rodolfo Veríssimo, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento
Estratégico, Estudos e Projetos, disse que o protejo contemplava duas situações em que o projeto
seria ilegível, que seria a ampliação de uma resposta social, já existente, e com acordo com a
Segurança Social, ou a deslocalização da mesma, que também já existe, e que não tenha o aumento
da capacidade. Referiu que a solução da APSERRA era complexa, porque seria uma
deslocalização se fechassem o equipamento existente, no quarteirão onde se concentra o Banco, o
Centro de Saúde e os Bombeiros, para o outro, não sendo essa a proposta, e sim a ampliação de
um imóvel, que fica no outro lado da rua. Disse que o Centro 2020 não soube dar resposta concreta,
que iria depender da forma como a Câmara Municipal avaliasse o processo, do número de
candidaturas que surgirem e de como os técnicos iriam avaliar a candidatura. Disse, ainda, que
apenas um dos pisos seria ilegível no âmbito da candidatura e que terá o apoio da Segurança Social.
Relativamente aos cuidados continuados, disse que o acordo seria com Administração Regional
de Saúde, Ministério da Saúde. O senhor Presidente da Câmara perguntou, se sugerissem que
fosse abdicado o ultimo piso, não colocaria em causa a candidatura. O senhor Rodolfo Verissimo
disse que, o último piso, nada tinha a ver com a candidatura. A senhora vereadora Cristina Leitão
disse que as valências seriam importantes e que seria de louvar que se esteja a pensar fazer-se a
candidatura, que se consiga concretizá-la de alguma forma, uma vez que, do ponto de vista social,
seria importante haver consciência. Do ponto de vista do enquadramento do projeto naquele
aglomerado urbano, disse que, particularmente, não via como má a passagem aérea, caso se garanta
altura suficiente para a passagem de veículos de emergência, já em relação à passagem subterrânea,
tem algumas dúvidas. Disse que a volumetria a chocava por estar junto à Igreja. O senhor vereador
Jorge Gonçalves disse que estava de acordo que se tratava de um equipamento que fazia muita
falta neste concelho e mesmo a nível nacional, havendo um défice de camas em Unidade de
Cuidados Continuados. Referiu que existia um problema que teria que ser trabalhado, do ponto de
vista arquitetónico e volumétrico, relativamente aquele espaço. O senhor Presidente da Câmara,
resumidamente, disse que concordavam com a passagem aérea, que não concordavam com o piso
superior, sugerindo que a APSERRA procure elaborar um estudo tendo como propósito anular o
último piso, e que, em relação à passagem subterrânea, seria uma questão de encontrar uma solução
jurídica, provavelmente consagrando um acordo de cedências. A Chefe de Divisão de
Planeamento e Urbanismo, em regime de substituição, referiu que a questão das passagens
deveria ser analisado pelo Gabinete Jurídico, uma vez que estaria a ceder a um privado, um
domínio que é público. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar que a análise seja
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elaborada com a maior urgência possível. ------------------------------------------------------------------6) Avaliação do lote n.º 5 para efeitos de pagamento em espécie de encargos urbanísticos,
apresentado em nome de Parkimo – Construções, Lda – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:
Deliberação n.º 356/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da avaliação do lote n.º 5 para efeitos de pagamento em espécie de encargos
urbanísticos, apresentado em nome de Parkimo – Construções, Lda, e aceitar a cedência do lote,
devendo o promotor efetuar o pagamento do diferencial. (DPGU) -------------------------------------7) Requalificação dos espaços exteriores envolventes a quatro bairros sociais: Calvário,
Coosofi, Fernão Magalhães e Vale Verde – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------Deliberação n.º 357/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«No uso da competência própria prevista nas alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 36.º e
no n.º 1 do artigo 98.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprove a minuta do contrato,
apresentada em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa Manuel Pedro de
Sousa e Filhos, Lda., para execução da empreitada de “Requalificação dos Espaços Exteriores
Envolventes a Quatro Bairros Sociais: Calvário, Coosofi, Fernão Magalhães e Vale Verde” pelo
valor global de €739 232,71, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor."» (Doc.264 DPGU
Proc. 211.A/OM) -----------------------------------------------------------------------------------------------8) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos
urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 358/2018: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, de 13 de março de 2018, referente à atualização anual dos coeficientes previstos nas
fórmulas de cálculo de encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e
Compensações Urbanísticas, na próxima reunião de Câmara. (DPGU) -------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
9) Ocupação de espaço público, requerida por Israel Modesto Correia, para instalação de circo,
em Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------Deliberação n.º 359/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 pelo senhor Israel Modesto Correia, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 9 de janeiro de 2018, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças
e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 7 de março de 2018, e dado já ter sido concedido em
pedidos anteriores, proponho que se autorize, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, a isenção do pagamento de taxas ao Circo “Super Circo”,
pelo licenciamento dos espetáculos, a realizar entre os dias 6 e 29 de julho de 2018, no terreno
sito, a Sul da Alfândega de Peniche.
Taxas previstas: €13,00 – Art.º 17.º alínea a); €59,00 - Art.º 16.º alínea a); €37,35 Art.º 13.º alínea
a) – Valor total de taxas €109.35.» (Doc.265 NIPG 4096/18) -------------------------------------------
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10) Ocupação de espaço público, requerida pela empresa Circo Mariani, L.da, para instalação
de circo, em Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral:------------------Deliberação n.º 360/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 Circo Mariani, Lda, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 20 de fevereiro de 2018, considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 7 de fevereiro de 2018, e dado já ter sido
concedido em pedidos anteriores, proponho que se autorize ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do
Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, a isenção do pagamento de taxas ao Circo
Mundial, pelo licenciamento dos espetáculos, a realizar entre os dias 30 de março e 1 de abril de
2018, no terreno sito, a Sul da Alfândega de Peniche.
Taxas previstas: €13,00 – Art.º 17.º alínea a); €12,45 - Art.º 16.º alínea a); €37,35 Art.º 13.º alínea
a) – Valor total de taxas €62,80.» (Doc.266 NIPG 4097/18) -------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
11) Sinalização vertical na Rua Mendo Fróis Osório, nos Casais de Mestre Mendo – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 361/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 8 de março 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 5 de março de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização vertical na Rua Mendo Fróis Osório, em Casais de Mestre Mendo, Atouguia da
Baleia e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.267 NIPG
2174/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Sinalização vertical no cruzamento da Rua Frei Domingues Sanches com a Rua São
Bernardino de Sena, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito: ------------------------------------Deliberação n.º 362/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 8 de março 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 21.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 22 de fevereiro de 2018, propõe-se apreciação e
homologação da sinalização vertical no Cruzamento da Rua Frei Domingues Sanches com a Rua
São Bernardino de Sena, em São Bernardino, Atouguia da Baleia e respetiva autorização das
obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.268 NIPG 1927/18) -------------------------------13) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Estrada dos Remédios,
n.º 105, em Peniche, requerida por Paulo Alexandre Cordeiro Martins – Pelouro das Obras
Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 363/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 8 de março 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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«De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), proponho que a Câmara Municipal aprecie para certificar em conformidade com o
Auto de vistoria em anexo, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao
prédio sito na Estrada dos Remédios n.º 105, em Peniche, em nome de Paulo Alexandre Cordeiro
Martins.» (Doc.269 NIPG 4067/18)-------------------------------------------------------------------------14) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua do Regato, n.º3,
em Ferrel, requerida por Luís Filipe Pereira Santos – Pelouro das Obras Municipais: ---------Deliberação n.º 364/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 8 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), proponho que a Câmara Municipal aprecie para certificar em conformidade com o
Auto de vistoria em anexo, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao
prédio sito na Rua do Regato n.º 3, em Ferrel, em nome de Luís Filipe Pereira Santos.» (Doc.270
NIPG 4070/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------15) Obras a realizar por administração direta, de 12 de março a 4 de maio de 2018 – Pelouro
das Obras Municipais:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 365/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de março 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 na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, proponho que a Câmara Municipal aprecie o mapa de obras a executar por
administração direta que se anexa, para o período de 12 de março de 2018 a 4 de maio de 2018
e, autorize as obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.271 NIPG 4073/18) -------------PROTOCOLOS:
16) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche, para
a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de Secretariado,
para o Pelouro da Educação – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------Deliberação n.º 366/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 Escola Secundária de Peniche - ESP e à informação dos Serviços
de 13 de março, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea u) do nº1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do
contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche em anexo,
que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho – Curso Técnico
de Secretariado.» (Doc.272 NIPG 4074/18) ---------------------------------------------------------------17) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche, para
a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de Animação de
Turismo, para o ATL Arco-Íris, Posto de Turismo e Parque de Campismo Municipal – Pelouro
da Administração Geral: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 367/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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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«Atendendo ao solicitado pela Escola Secundária de Peniche - ESP e à informação dos Serviços
de 13 de março, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea u) do nº1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do
contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche em anexo,
que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho – Curso Técnico
de Animação de Turismo.» (Doc.273 NIPG 4104/18) ----------------------------------------------------18) Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação Pré-Escolar para
o ano letivo 2017/2018 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 368/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 15 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 o Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação Pré-escolar e a
validação da informação referente ao ano letivo 2017/2018, pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, proponho que, nos termos da alínea r) e da alínea ee) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprove o
Aditamento ao Acordo de Cooperação, em anexo, celebrado entre a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, o Instituto de Segurança Social e a Câmara Municipal de Peniche,
no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar.» (Doc.274
NIPG 4114/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
19) Reapreciação do valor da renda, relativamente ao fogo sito no Bairro do Vale Verde, bloco
18, 1.º esquerdo, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------------Deliberação n.º 369/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, datada
de 7 de Março de 2017, propõe-se à Câmara a Municipal, a reapreciação do valor da renda de
casa, respeitante ao fogo sito no Bairro Vale Verde, bloco 18, 1º esquerdo para 15,22 €, nos
termos do disposto na alínea a), do número 1, do artigo 23º, da Lei nº 81/2014 de 19 de dezembro,
alterada pela Lei nº 32/2016 de 24 de Agosto, que estabelece o novo Regime de Arrendamento
Apoiado para Habitação.» (Doc.275 NIPG 4084/18) ----------------------------------------------------20) Reapreciação do valor da renda, relativamente ao fogo sito no Edifício Coosofi, 7.º direito,
letra B, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------------Deliberação n.º 370/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, datada
de 7 de Março de 2018, propõe-se à Câmara a Municipal, a reapreciação do valor da renda de
casa, respeitante ao fogo sito no Edifício Coosofi, 7º dtº, letra B, para 88,86€, nos termos do
disposto na alínea a), do número 1, do artigo 23º, da Lei nº 81/2014 de 19 de dezembro, alterada
pela Lei nº 32/2016 de 24 de Agosto, que estabelece o novo Regime de Arrendamento Apoiado
para Habitação.» (Doc.276 NIPG 4087/18) ---------------------------------------------------------------21) Alteração da titularidade, e definição do valor da renda, em regime de arrendamento
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apoiado, relativamente ao fogo, sito na Rua das Redes, bloco 2, r/c direito, em Peniche – Pelouro
da Solidariedade Social:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 371/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, datada
de 7 de março de 2018, propõe-se à Câmara a Municipal, a alteração de titularidade, respeitante
ao fogo sito na Rua das Redes, bloco 2, r/c dtº, a favor de Silvino José dos Santos Macatrão da
Florência. Propõe-se ainda, a definição do valor da renda de casa para 42,16€.
Ambas as alterações têm como enquadramento legal, o disposto na alínea a), do nº 1, do artigo
nº 1106º, relativo à Transmissão por morte, da Lei nº 6/2006 de 27 de fevereiro, alterada pela Lei
nº 31/2012 de 14 de agosto, do Novo Regime do Arrendamento Urbano, e o disposto na alínea a),
do número 1, do artigo 23º, da Lei nº 81/2014 de 19 de dezembro, alterada pela Lei nº 32/2016 de
24 de agosto, que estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para Habitação.»
(Doc.277 NIPG 4092/18) -------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
22) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a fevereiro de 2018, e fundos disponíveis referentes a
fevereiro e março de 2018 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 372/2018: 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 fevereiro de 2018, e fundos disponíveis
referentes a fevereiro e março de 2018. (NIPG 4082/18) ------------------------------------------------23) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 3) – Pelouro das Finanças:
Deliberação n.º 373/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de
substituição, de 15 fevereiro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove a
alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 3, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.»----------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a votação deste
assunto. (Doc.278 NIPG 4107/18)---------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
24) San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 374/2018: O senhor Presidente da Câmara deu conta que tinha sido enviada a
informação do Dr. Paulo Faria, não havendo dúvidas que o edifício é da Câmara Municipal.
Referiu que iria preparar a apresentação de uma proposta de demolição do edifício Municipal, logo
que estejam reunidas as condições para o fazer. O senhor vereador Filipe Sales disse que os
membros da Câmara Municipal deveriam conhecer o património Municipal, e sugeriu a marcação
de uma visita ao local, para o início da próxima reunião de câmara. O senhor Presidente da
Câmara informou que o Dr. Paulo Faria iria fazer um relatório final. O senhor vereador Jorge
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Gonçalves disse que o assunto deveria ser analisado pela Câmara Municipal, e alertou para o facto
de existir outros edifícios agarrados. ------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
25) Licenciamento da procissão dos Passos, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Pedro de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 375/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 Fábrica da Igreja Paroquial S. Pedro, Peniche, por requerimento,
registado nestes serviços no dia 9 de março de 2018, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 13 de março de 2018, proponho que
se autorize a emissão de uma Licença para realização de duas Procissões Religiosas, nos dias 25
e 30 de março de 2018, às 15:00 e às 21:30 horas, respetivamente, nos termos do Art.º 7.º do Dec.
Reg. N.º 2-A/2005, de 24 de março;
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial S. Pedro, Peniche,
do pagamento de taxas pelo licenciamento dos referidos eventos, a realizar nos dias nos dias 25
e 30 de março de 2018, às 15:00 e às 21:30 horas, respetivamente, na cidade de Peniche.
Taxas previstas: €13,00 – Art.º 17.º alínea a); €12,45 - Art.º 16.º alínea a) – Valor total de taxas
€25,45.» (Doc.279 NIPG 4102/18) --------------------------------------------------------------------------26) Licenciamento de uma manifestação desportiva, denominada 1.º Grande Prémio de
Atletismo Filarmónica de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade Filarmónica União 1.º
de Dezembro 1902, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------Deliberação n.º 376/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902 de Atouguia da
Baleia, por requerimento, registado nestes serviços no dia 14 de março de 2018, e considerando
a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 13 de
março de 2018, proponho que a se autorize a emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de
Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades
Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março; para a
realização de uma manifestação desportiva, designada “1.º Grande Prémio de Atletismo
Filarmónica de Atouguia da Baleia”, no dia 31 de março de 2018.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902
de Atouguia da Baleia, do pagamento de taxas pelo licenciamento da manifestação desportiva,
designada “1.º Grande Prémio de Atletismo Filarmónica de Atouguia da Baleia”, em Atouguia
da Baleia, no dia 31 de março de 2018.» (Doc.280 NIPG 4123/18) -----------------------------------APOIOS DIVERSOS:
27) Isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para espetáculo de música ao
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vivo – Associação de Motociclismo de Peniche – Pelouro da Administração Geral:--------------Deliberação n.º 377/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 de março 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 Associação de Motociclismo de Peniche, por requerimento, datado
de 2 de março de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 6 de março de 2018, nos termos da alínea f) do n.º 1 do Art.º 2.º e
Art.º 15.º do Regulamento Geral do Ruído, autorizei a emissão de uma licença especial de ruído,
para a realização de convívio com música ao vivo, no edifício sede da Associação de Motociclismo
de Peniche, sito no Casal Foz, Marginal Sul, em Peniche, no dia 10 de março de 2018;
Considerando o pedido de isenção de taxas, apresentado pela referida Associação, e atendendo
a que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do
Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, proponho, que se ratifique o meu despacho
datado de 7 de março de 2018, que autorizou a referida isenção. Valor total de taxas €12,45 Art.º
16.º alínea a).» (Doc.281 NIPG 3346/18) ------------------------------------------------------------------28) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José Pedro Fidalgo Salvador
Ferreira – Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 378/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 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 do Pelouro da Educação, datada de 7 de março de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido
de comparticipação, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno José Pedro Fidalgo
Salvador Ferreira, considerando que o mesmo não reside no concelho de Peniche.» (Doc.282
NIPG 1077/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------29) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, no
âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a
participação no Festival do Grupo Etnográfico das Terras da Nobreza – Pelouro do
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 379/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 14 de março 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 da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio ao Centro de
Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, mais concretamente, a isenção do
pagamento da utilização do autocarro municipal para a sua participação no Festival do Grupo
Etnográfico das Terras da Nobreza, que terá lugar no dia 18 de março, no âmbito de uma
candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que
está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar. A isenção do pagamento
da utilização do autocarro deverá ter em conta a deliberação de Câmara n.º 625/2017.» (Doc.283
NIPG 4119/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------30) Atribuição de apoio logístico às candidaturas submetidas na 1.ª fase de candidaturas ao
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abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: -Deliberação n.º 380/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 13 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 superior Sofia Gomes, datada de 14 de março de 2018,
que se anexa. 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 às associações que se
seguem para a realização das atividades, nos termos abaixo mencionados:
Associação

Tipologia de
Apoio

Atividade

Data de Início

Data do Fim

Quant. do
A. logístico

Apoio
Logístico
20 Vasos
de Flores
100
Cadeiras
de
Plástico
6
caixotes
de lixo +
sacos
Auditório
Municipa
l - Pc e
internet
(20h às
23h59)
28/03/20
18
11/04/20
18

Associação
Educação Física,
Cultural
e
Recreativa
Penichense

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

Teatro Amador de
Peniche "Revista
Peniche a Sorrir"

24/03/2018

Núcleo
de
Peniche
da
Amnistia
Internacional
Portugal

2.3.
Atividade
Solidária
e
Humanitária

Ciclo de Cinema
Sobre
Direitos
Humanos

28/03/2018

13/06/2018

47,93 €

Estágio da Páscoa
- Escola de Triatlo

29/03/2018

31/03/2018

79,80 €

Piscinas
Municipa
is

555,01 €

Autocarr
o
Municipa
l - Tavira

29,44 €

1
Transpor
te
estrados
Geraldes

PAC - Peniche
Amigos Clube

Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902
de
Atouguia
da
Baleia
Coral
Maris
Peniche

Stella
de

2.1.3.
Organização de
Eventos
e
Atividades
Desportivas não
Competitivas
2.2.2. Projetos de
produção
artística,
de
espetáculos
e
festivais,
nos
vários domínios
das artes
2.2.2. Projetos de
produção
artística,
de
espetáculos
e
festivais,
nos

Participação no
encontro
de
Bandas de Tavira

Concerto
Comemorativo do
41.º Aniversário
do Coral Stella
Maris

07/04/2018

14/04/2018

28,96 €
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Associação

Tipologia de
Apoio
vários domínios
das artes

Atividade

Data de Início

Data do Fim

Quant. do
A. logístico

Apoio
Logístico
/Peniche
e viceversa
Impressã
o de 300
program
as e 50
cartazes
2 Ofertas
coros
convidad
os

(Doc.284 NIPG 4108/18) -------------------------------------------------------------------------------------31) Declaração de interesse para apoio ao projeto “Pé de Feijão no Mar” – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 381/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 15 de março 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 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, ratifique o meu despacho, de dia 15
de março de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, pelo qual manifestei o interesse do Município de Peniche no desenvolvimento do
projeto Pé de Feijão no Mar, expondo o seu apoio e disponibilidade, designadamente no
transporte dos jovens e idosos nas atividades a desenvolver, conforme documento anexo ao
referido despacho.» (Doc.285 NIPG 4132/18) ------------------------------------------------------------DIVERSOS:
32) Estaleiros Navais de Peniche - Processo Especial de Revitalização (PER) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 382/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento do Processo Especial de Revitalização (PER), da Sociedade Estaleiros Navais de
Peniche, S.A. (NIPG 4132/18) -------------------------------------------------------------------------------33) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do
Oeste, para 2018 – Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 383/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 12 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:
- Que o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, na sua reunião de 8
de fevereiro de 2018, aprovou a 1.ª modificação ao Mapa de Quotizações/Comparticipações dos
Municípios para 2018;
- Que a alteração ao Mapa de Quotizações/ Comparticipações, no que concerne ao Município de
Peniche, consiste no aumento do valor a comparticipar relativamente ao projeto “Reavaliação
das Agregações – Saneamento de Águas Residuais” em 419,76€ e na introdução de dois novos
projetos “ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste” (1.666,67€) e “Manutenção
do Sistema Gismat” (1.230,00€);
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- E que estas alterações resultam num aumento do valor global a comparticipar de 3.316,43€.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea s) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize o pagamento do
mapa de quotizações/comparticipações do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal
do Oeste, conforme a Alteração ao Mapa de Quotização 2018 n.º 1, em anexo, aprovado pela
Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste a 8 de fevereiro de 2018.»
(Doc.286 NIPG 4131/18) -------------------------------------------------------------------------------------34) Geoparque Oeste - Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 384/2018: O senhor Presidente da Câmara informou que foi disponibilizada
uma informação, e, por falta de disponibilidade, não teve oportunidade para verificar o que existia,
do anterior mandato, sobre aquele dossier. Referiu que tinha algumas reservas, que não tinham a
ver com o projeto, mas sim pela falta de conhecimento que achava existir. Disse que solicitou ao
Dr. Rui Venâncio que participasse nas reuniões sobre a matéria. Disse que o que estava
perspetivado seria a constituição de uma equipa técnica que tinha como base a associação já
existente, que também era promotora do projeto e, apesar de poder ser um encargo financeiro para
o Município, seria interessante, porque envolvia cinco concelhos. Informou que esteve presente o
senhor Presidente da Câmara de Torres Vedras, que procurou levar o projeto para uma associação
de Torres Vedras, o que achou ser legítimo, podendo ser uma mais-valia para o nosso património
e para a nossa riqueza, e ao mesmo tempo na ligação Lourinhã/ Peniche. Disse que o objetivo era
manifestar interesse. -------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 385/2018: 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 doze horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, 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
30 de abril 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 de Divisão de Administração
e Finanças, em regime de Substituição,
(assinado no original)
___________________________________

