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ATA N.º 36/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Aos três dias do mês de setembro 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, Cristina Maria Luís Leitão, Susana Isabel Gonçalves Roquete, 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 licenciamento para construção de um edifício, destinado a 

arrecadação agrícola, e muros de vedação, para o prédio sito na Rua Maria da Piedade, nos Casais 

de São Bernardino, apresentado em nome de David John Sutton – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo;-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar e 

construção de piscina, para o prédio sito na Rua da Memória, nos Casais Brancos, apresentado em 

nome de Renate Krause – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, na Avenida 25 de Abril, 

em Reinaldes, apresentado em nome de Isabel Maria Chagas Jesus Santos Correia - Pelouro do 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia bifamiliar 

e anexos (garagem e arrecadações), sitos no Beco de São José, em Peniche, apresentado em nome 

de Eugénia Maria Martins Vagos dos Reis – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para alterações em edifício habitacional (fracção “I”), 

sito na Rua do Clemente, em Ferrel, apresentado em nome de Cláudio Correia Henriques e Outra 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da 

licença n.º 2/18, para o prédio sito na Estrada dos Casais, em Ferrel, apresentado em nome de 

Paulo Jorge da Silva Galvão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, anexo, 

piscina e muro de vedação, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche, apresentado 

em nome de José Filipe Chorincas Maia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------  

 ------------------- 8) Concurso público para a empreitada de requalificação do Forte de Nossa 

Senhora da Consolação – proposta de adjudicação - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Delimitação de estacionamento, na Rua das Flores, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Denúncia do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 62, em 

Peniche, em nome de Rui da Encarnação Domingos – Pelouro da Solidariedade Social; -----------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Auxílios económicos para material escolar, destinados aos alunos carenciados 
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da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e atribuição de subsídios para material 

escolar aos Agrupamentos de Escolas, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Educação; ------  

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

 ------------------- 12) Coorganização entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf 

Clube do Lonboard Festival 2018 – Pelouro do Desporto; -----------------------------------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Licenciamento de baile ao ar livre, requerido pelo Sporting Clube Vila Maria, 

com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Atribuição de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para divulgação do 

Peditório Nacional – Contra o Cancro Contamos Contigo – Pelouro da Solidariedade Social; -----  

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

 ------------------- 15) Apresentação do Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das 

Cezaredas – Oestecim e Quaternaire Portugal - Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.; -------  

 ------------------- 16) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, para 2018 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------  

 ------------------- 17) Notificação da sentença relativa ao processo n.º 724/16.OT8ACB-D, ação de 

verificação ulterior de créditos/outros direitos (CIRE) – Pelouro da Administração Geral. ---------  

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

sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Carla Delgado, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes 

Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e Patrícia 

Silvestre, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana 

Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição, e 

Etelvina Alves e Florinda Monteiro, Técnica Superior de Arquitetura e Engenheira Técnica Civil 

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

oito da ordem do dia. Estiveram presentes, ainda, os Técnicos Superiores de Arqueologia, Rui 

Venâncio e Sílvia Santos, durante a apresentação do ponto quinze da ordem do dia. ----------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales e os senhores António Manuel Prioste Salvador e Júlio Alberto Silva Coelho, 

cidadãos que se seguiam na respetiva lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao 

abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, 

encontrando-se presente na sala a cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, 

senhora Susana Isabel Gonçalves Roquete, do Partido Social Democrata, conforme exarado no 

Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade da referida cidadã, pelo que esta passou, de 

imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 27 e 28/2018, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 2 e 5 de julho de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto 

ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação 

das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes nas respetivas reuniões, 
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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 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: 

- Manifestou o seu lamento e solidariedade para com a família do trabalhador do Município, Mário 

Rodrigues Franco, pelo seu falecimento. --------------------------------------------------------------------  

- Abordou a questão da queda do pináculo da guarita da muralha, que não conseguiram recuperar, 

para voltar a colocá-la na guarita. Sobre este assunto, informou que os serviços se encontravam a 

preparar uma candidatura para a reabilitação das muralhas, que já tem adjudicados, o levantamento 

topográfico e a execução do projeto e que já se tinha solicitado, uma vez mais, a avaliação da 

estabilidade da guarita. Deu conta de que já havia autorização da Direção Geral das Finanças, 

proprietário da muralha, para submissão da candidatura e que estava a ser feito um esforço, no 

sentido de se conseguir entregar a candidatura dentro do prazo estabelecido. -------------------------  

- Sobre a transferência de competências do poder central para a administração local e associações 

intermunicipais, disse que na próxima reunião da Oestecim, iriam debruçar-se sobre o assunto, 

uma vez que, durante o mês anterior, não tinha havido qualquer reunião, na referida associação 

intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deu conta de estar a decorrer a Semana Tanto Mar, que teve sessão de abertura no passado 

sábado, cuja organização envolve a Fórum Estudante, o IPL/ESTM, o Município de Peniche e a 

Capitania do Porto de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota da comemoração do Centenário da Escola Velha, no dia 29 de setembro de 2018, com 

enquadramento nas Jornadas Europeias do Património 2018, cujo tema é Partilhar Memórias, e 

que conta com o envolvimento do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Associação de Pais, 

102 FM, Município de Peniche, o artista plástico, Nuno Franco, dinamizador do painel 

comemorativo em azulejo, e a Comissão Organizativa do Centenário. ---------------------------------    

- Deu nota de que nos dias 4 e 5 de setembro realizar-se-ia, na ilha da Berlenga e em Peniche, 

respetivamente, a 4.ª Reunião da Comissão Cientifica do Projeto Life. --------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Deu nota de ter estado reunida com o senhor Comandante do Porto de Peniche e com o senhor 

Comandante Operacional Municipal, tendo estado em análise questões relacionadas com a 

segurança na ilha da Berlenga. --------------------------------------------------------------------------------  

- Reuniu com a Polícia de Segurança Pública, para preparação da Caminhada Luminosa, realizada 

no dia 1 de setembro, e de outras iniciativas. ---------------------------------------------------------------    

- Reuniu com o senhor Presidente do Clube Recreativo de Peniche e Pelouro da Cultura, no sentido 

de se verificar qual a possibilidade de realização de exposições alternativas para 2019/2010, com 

o objetivo de dar visibilidade a novos artistas. -------------------------------------------------------------  

- Deu nota da solicitação que efetuou ao senhor Comandante Operacional Municipal, 

relativamente à verificação da segurança no Edifício Cultural, uma vez que, haviam caído umas 

barras de pedra que circundavam as janelas do mesmo edifício e a estrutura que suporta o 
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equipamento do ar condicionada, também se encontra bastante deteriorado. O senhor Presidente 

da Câmara disse que esta avaliação seria efetuada em parceria com a Divisão de Obras Municipais 

(DOM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

-Associou-se ao voto de pesar, endereçado pelo senhor Presidente da Câmara, pelo falecimento do 

trabalhador municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu as informações prestadas, todavia, deu nota de que existem informações, que tem 

vindo a solicitar, nas últimas semanas, que continuam pendentes, nomeadamente, a questão de 

insegurança que se vive no Baleal, à noite, a questão do IP6, dizendo ser notória a degradação que 

aquela infraestrutura viária apresenta, reforçando os problemas de estrutura e de segurança, que 

diz verem-se agravados, nos últimos tempos. Solicitou informação completa relativamente ao 

desenvolvimento da obra, prevista para o IP6. Sobre a questão do Hospital de Peniche e da retirada 

de camas ao serviço, disse que seria bom ter-se informação, para que se pudesse antever a situação 

e para agir, se necessário. Lembrou a necessidade que existe em, a Câmara Municipal, junto com 

a entidade gestora do Hospital de Peniche, acompanhar este assunto, e que, no mandato anterior 

foram efetuadas algumas reuniões com o Conselho de Administração do Hospital, havia o intuito 

dessas se tornarem regulares, mas que não se verificou. Lembrou as solicitações que têm sido 

efetuadas, no sentido, de ser presente informação específica, sobre matérias que se encontram na 

alçada da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e de se realizar uma reunião com esta entidade, 

porque considera gravoso que, a Câmara Municipal, passado que está um ano, do início deste 

mandato, ainda não tenha tido oportunidade de reunir com a APA. Questionou se já estaria 

disponível informação sobre os outdoors, que foram colocados na Estrada Nacional 247, uma vez 

que, da última vez que questionou sobre esta matéria, estava a ser efetuada uma análise técnica da 

situação. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação à questão da insegurança no 

Baleal, são registados casos, com uma maior frequência, no concelho, particularmente na época 

de verão, que criam este sentimento de insegurança. Referiu que houve uma reunião com a GNR, 

em Leiria, e que ficou visto, no seguimento do que a senhora Vice-Presidente referiu em relação à 

Berlenga, que se vai reforçar o pedido do contingente em Peniche, particularmente nos momentos 

mais complicados, apesar de todos saberem que existem agentes insuficientes, nomeadamente, na 

Capitania, na Polícia de Segurança Publica e Guarda Nacional Republicana. Por curiosidade e por 

desconhecer o que era o Baleal à noite, foi, de madrugada, dar uma volta pelo concelho, 

inclusivamente, pelo Baleal, para ver. Disse que a situação tem de ser analisada, 

independentemente da apetência da noite e do facto da juventude gostar de gozar a noite, até ser 

de dia, por haver situações que o deixam muito desagradado. Disse que falou com algumas 

entidades e que, provavelmente, uma das medidas que se devia tomar, seria reduzir os horários dos 

bares. Disse defender essa medida, há muitos anos, apesar de saber, que iria criar alguns inimigos 

de estimação, todavia, considera que a Câmara teria que ponderar essa medida, em termos de 

futuro. Disse saber da situação do roubo de combustível, não há muito tempo e que seria uma 

questão para se falar com a Guarda Nacional Republicana, no sentido de se verificar o que pode 

ser feito e se existem recursos para o efeito. Em relação ao IP6, disse ter falado com o responsável 

desta zona, na Infraestruturas de Portugal, que prevê que as obras tenham inicio para breve, 

provavelmente, para finais de setembro, outubro. Deu conta de já ter solicitado esta informação 

por escrito. Deu nota de que, para além da IP6, as estradas nacionais 114 e 247, pertencentes à 

Infraestruturas de Portugal, no sentido da Lourinhã e da Serra d´El-Rei, também se encontram 

muito degradadas. Disse que a informação recebida, foi que, os concursos de limpeza atrasaram- 

se, e que ao contrário do que tem sido normal, a prioridade foi dada às zonas dos concelhos onde 

houve incêndios, quando anteriormente, a prioridade seria para os concelhos de praia. Manifestou 

surpresa ao deslocar-se a Torres Vedras e verificar que as estradas do concelho da Lourinhã 
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também estavam em situação idêntica, uma vez que, pensava serem apenas as do concelho de 

Peniche. Disse ter visto, nesta deslocação, os outdoors que a senhora Vereadora Cristina Leitão 

havia referido. Relativamente ao Hospital de Peniche, disse ter sido marcada uma reunião para 

abordarem o assunto e a realização das reuniões com a Administração do Hospital, abordagem que 

já havia efetuado junto da senhora Presidente da Administração do Hospital, que respondeu não 

se recordar dessas reuniões, mas que estaria aberta a fazê-las, que era uma questão de se programar. 

Sobre a reunião com a APA, disse que já tinha informado que haveria uma reunião ainda este mês, 

em virtude da vinda da APA a Peniche, provavelmente no dia vinte e quatro de setembro. Disse já 

ter falado telefonicamente sobre essa hipótese. Concordou com a senhora Vereadora, que 

provavelmente, seria a entidade que teriam necessidade de ter um maior relacionamento. Replicou 

a necessidade de se assumir alguns custos com áreas que não são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Peniche, porque, caso contrário, provavelmente, não se conseguirá, nos próximos 

anos, resolver muitos dos problemas existentes. Disse haver uma orientação, em termos do setor 

de projeto do Município de Peniche, no sentido de haver algumas prioridades, nomeadamente, a 

questão do ordenamento do Cabo Carvoeiro e a da Gamboa, não esquecendo a questão do pluvial. 

Referiu existirem outras prioridades, no entanto, as duas que salientou eram as que gostava que 

fossem analisadas, para que pudesse ser elaborada uma proposta para ser presente a reunião de 

Câmara. Disse que se os projetos estiverem feitos e se houvesse oportunidade, em termos de 

candidaturas, aproveita-se, se não houver, terá de ser a Câmara a decidir quais as prioridades, uma 

vez que, o dinheiro não chegará para tantos projetos e necessidades, que são óbvias e que todos 

sentem. Em relação aos outdoors, disse não ter informação e que aguardava que os serviços lhe 

dessem essa informação, para que pudesse disponibiliza-la na próxima reunião. Deu nota de que a 

questão estava a ser avaliada pelo Gabinete Jurídico, mas que, em princípio, teria de ter o parecer 

da Infraestruturas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao e-mail recebido, sobre o pedido de limpeza de uma fossa, no apoio de praia 

gerido pelo senhor João Campos, que não foi atendido e que implicou que a casa de banho, do 

referido apoio, tivesse ficado fechada, num fim-de-semana de agosto, disse lamentar o facto e de 

não se ter conseguido dar resposta a esta necessidade. Disse considerar importante que se visse, 

no âmbito dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ou de outro serviço, que o senhor 

Presidente da Câmara entender mais adequado, uma solução que permita em situações excecionais, 

proceder à limpeza destes equipamentos, por forma a poder garantir o seu funcionamento. O 

senhor Presidente da Câmara disse que era uma situação recorrente e que não teria sido a 

primeira vez, por isso não considera uma situação excecional. Disse que o senhor João Campos 

estava informado, há muito tempo, das situações excecionais e sobre o que deveria fazer, inclusive, 

que devia ter promovido a construção de uma fossa de outra dimensão, uma vez que, a que existe 

é muito pequena e não aguenta a carga, durante muito tempo. Disse ter sido, também, informado 

que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento têm de ser requisitados com alguma 

antecedência e que nem tudo seria serviço de piquete, apenas as exceções. Disse que o assunto iria 

ser abordado pelo Conselho de Administração e que seria melhor falar com os técnicos da Câmara 

para se perceber qual seria o enquadramento. Referiu que foram tentadas várias soluções, mas as 

circunstâncias não permitiram resolver a situação. --------------------------------------------------------  

- Disse considerar importante que a Câmara Municipal, junto da Direção Geral do Património 

Cultural (DGPC), tentasse, numa primeira análise, e porque já existe um projeto vencedor, 

perceber claramente o que vai ser feito na fortaleza, quando se vão iniciar essas obras e que tipo 

de funções vai ter aquele espaço. Disse que a questão da guarita, também deveria ser abordada 

com a DGPC, e que era desconhecedora de que havia um estudo para a sua recuperação, facto que 

lamentou, uma vez que, era uma matéria que, recorrentemente, colocou. Disse julgar que o 

Município deveria assumir alguma parte, porque, pese embora o património não seja do Município, 

está em território que lhe pertence. O senhor Presidente da Câmara disse ter dado a indicação de 
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que as coisas estavam bem encaminhadas, em relação aos espaços que podem ser cedidos ou com 

os quais, o município pode ser contemplado, na fortaleza. Disse que já se tinha falado, 

recentemente, sobre isto, com a senhora Diretora Geral do Património Cultural e que julga estarem 

à espera de terminar a aprovação final. ----------------------------------------------------------------------   

- Lembrou o senhor Presidente da Câmara que havia dito, sobre a Regueira do Poço e a Quinta do 

Gato Cinzento, que o cadastro estava em processo de consulta e julgando serem duas questões de 

simples análise, considera já estarem há demasiado tempo a arrastar-se. O senhor Presidente da 

Câmara concordou que o assunto estava a arrastar-se há muito tempo e que tinha de ver qual o 

ponto de situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou que tipo de informação podia ser prestada relativamente ao Centro de Saúde de 

Peniche e ao acompanhamento da obra. O senhor Presidente da Câmara disse que a informação 

que tinha era que tudo estava a correr dentro da normalidade. Referiu que, quando tiver 

oportunidade, conjuntamente com a questão da saúde, iria tentar perceber o ponto de situação. ---  

- Lembrou de ter pedido uma informação, por escrito, sobre as iniciativas que se realizaram durante 

o período do Mundial de Futebol, nomeadamente, o investimento efetuado e as características da 

iniciativa. O senhor Presidente da Câmara disse que depois de ter sido efetuado o pedido, foi 

elaborada uma informação por escrito e disse não saber porque não foi partilhada. ------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solidarizou-se com o voto de pesar apresentado, pelo falecimento do trabalhador do Município.  

- Relativamente ao que foi referido sobre a apresentação do projeto da segunda fase do fosso das 

muralhas, questionou se se mantinha a data de 13 de setembro de 2018.-------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, informação relativamente ao valor das esplanadas na zona da Gamboa, 

em termos mensais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente a uma informação que a Senhora Vice-Presidente deu, mas que não se concretizou, 

não foi esclarecedora, relativamente às candidaturas que não foram aprovadas no Instituto de 

Turismo de Portugal, relativamente às praias e às acessibilidades ao Campo da República. Quis 

saber se havia mais alguma informação do que foi dito, se seriam elegíveis. Quis saber se seria 

uma questão à partida, dúbia, no sentido do desfecho final, relativamente a essa ilegibilidade e 

referiu que gostaria de ter mais informação sobre isso. ---------------------------------------------------  

- Sobre os concursos de Chefe de Divisão, quis saber qual era o ponto de situação. -----------------  

- Referiu a necessidade de a Câmara se pronunciar sobre o Regulamento Municipal dos Horários 

dos Estabelecimentos Comerciais e tomar uma decisão relativamente a ele, considerando por isso, 

ser a altura, para que a Dr.ª Ana Cláudia Guedes apresente o projeto de regulamento. Folgou em 

ver que existe preocupação na análise dos horários de funcionamento de alguns estabelecimentos 

e em algumas zonas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a época balnear estava quase a chegar ao fim e que no final do mês de setembro se 

devia fazer uma análise de como as coisas correram e de perspetivar como vai correr no próximo 

ano, uma vez que, terá de ser apresentado o plano e o orçamento, até 31 de outubro de 2018. Disse 

que seria uma boa época para aferir o que foi o ano, do ponto de vista turístico e para se perspetivar 

medidas para o próximo ano, no sentido de melhorar a qualidade da oferta turística. ----------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do trabalhador do Município, Mário Franco.-----  

- Felicitou o senhor Vereador Filipe Sales por ter sido pai, mais uma vez, e formulou votos de 

felicidades para a criança e restante família do senhor Vereador. ---------------------------------------  

- Disse que fazia falta, junto ao Bar do Quebrado, uma zona de estacionamento para pessoas com 

deficiência, que percebia que não seria fácil, por não haver muitas soluções. Referiu que o 

proprietário do bar, no mês de maio, antes da época alta, fez um pedido para a delimitação de um 
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ou dois lugares, para pessoas com deficiência, e que, na sua opinião fazia todo o sentido. Solicitou 

ao senhor Presidente da Câmara que verificasse se o pedido tinha dado entrada e que visse se podia 

acelerar a sua construção, que julga ser uma questão relativamente simples e fazia muita falta. ---  

- Disse estar preocupado com o arranque do ano escolar, não propriamente do ponto de vista físico 

ou logístico, mas pelas alterações introduzidas. Disse que esperava e que estava a colaborar para 

que houvesse um debate urgente, sobre aquilo que são as implicações da nova legislação, porque 

dela, vão decorrer impactos para as crianças. Disse que não se sabe como vão acontecer a maior 

parte das alterações e que não têm financiamento assegurado. -------------------------------------------  

- Distribuiu uma revista da FENACERCI e disse que seria interessante ler a revista com atenção, 

por fazer uma abordagem da problemática da deficiência intelectual, no quadro da produção 

cultural e da participação cultural. Deu conta de que iria haver uma segunda etapa da Campanha 

do Pirilampo Mágico, com início no dia 17 de setembro, até à primeira de outubro. -----------------  

- Sobre o Festival Bandas de Cá, disse saber que havia músicos de Peniche descontentes, porque 

as coisas foram feitas em cima da hora, e por isso houve pessoas que não conseguiram participar 

por não terem tido tempo de se inscrever, quando alguns grupos de ocasião participaram. ---------  

- Relativamente ao centenário da Escola Velha, perguntou onde estavam a pensar fazer o almoço. 

Disse que a comemoração do centenário devia acontecer ao longo do tempo e não num só dia, 

reconhecendo que isso seria mais difícil de acontecer. ----------------------------------------------------  

- Relativamente ao ATL, quis saber como correu, como foi a sua afluência e que interesse mereceu. 

 

Professora Susana Roquete 

- Concordou com a questão levantada pelo Vereador Rogério Cação, sobre a nova legislação 

escolar. Disse que os professores são diariamente confrontados com novas realidades e leis, mas 

mantinham as escolas do antigamente. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara e ao senhor 

Vereador do Pelouro da Educação, que investissem na educação. Disse que seria difícil para os 

professores conseguirem dar resposta aos desafios modernos que lhes lançam, por não haver meios 

para tal. O senhor Presidente da Câmara disse que o problema não é falta de sensibilidade e que 

gostava de ter possibilidade de fazer os investimentos referidos. Disse que o Centro Escolar não 

foi executado por deliberação do atual executivo, contudo trata-se de um grande esforço por parte 

da Câmara, por não ser todo financiado, bem como a envolvente e o equipamento. Disse não serem 

responsáveis pelo desinvestimento que tem havido nos municípios e no país. ------------------------  

 

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 licenciamento para construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, 

e muros de vedação, para o prédio sito na Rua Maria da Piedade, nos Casais de São Bernardino, 

apresentado em nome de David John Sutton – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------  
Deliberação n.º 1099/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto de 2018, que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

«Prescindir da execução do passeio, que foi condição aquando da aprovação do pedido de 

licenciamento para construção de armazém para arrecadação agrícola e muro de vedação, para 

o prédio sito na Rua Maria da Piedade, localidade de Casais de São Bernardino, apresentado em 
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nome de David John Sutton, por deliberação camarária n.º 1436/2015 de 2015/10/19, passando 

a respetiva área a constituir berma/valeta do arruamento, tendo por base o parecer emitido pela 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/08/24, bem como, 

retificar a deliberação camarária n.º 152/2016 de 2016/02/01, relativamente à aceitação da área 

de cedência, passando a mesma a ser integrada na via pública para arruamentos.» (Doc.767 

DPGU 54/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar e construção de 

piscina, para o prédio sito na Rua da Memória, nos Casais Brancos, apresentado em nome de 

Renate Krause – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1100/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto 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 alteração e ampliação de moradia unifamiliar e construção de piscina, para o prédio sito na 

Rua da Memória, localidade de Casais Brancos, apresentado em nome de Renate Krause, no dia 

2018/01/16, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 2018/08/24.» (Doc.768 DPGU 8/18) ------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, na Avenida 25 de Abril, em Reinaldes, 

apresentado em nome de Isabel Maria Chagas Jesus Santos Correia - Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1101/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto 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 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 Avenida 25 de Abril, n.º 12, localidade de Reinaldes, apresentado em nome de Isabel Maria 

Chagas Jesus Santos Correia, em 2018/01/16, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/08/27.» (Doc.769 DPGU 10/18) ---  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia bifamiliar e anexos 

(garagem e arrecadações), sitos no Beco de São José, em Peniche, apresentado em nome de 

Eugénia Maria Martins Vagos dos Reis – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------  
Deliberação n.º 1102/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto 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 alterações em moradia bifamiliar e anexos (garagem e arrecadações), para 

o prédio sito na Beco de São José, n. º 8, localidade de Peniche, apresentado em nome de Eugénia 

Maria Martins Vagos dos Reis, no dia 2018/05/07, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/08/27.» (Doc.770 DPGU 105/18) -  

 

5) Pedido de licenciamento para alterações em edifício habitacional (fracção “I”), sito na Rua 

do Clemente, em Ferrel, apresentado em nome de Cláudio Correia Henriques e Outra – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1103/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto 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 alterações em edifício habitacional (fração “I”), para o prédio sito na Rua do Clemente, 

localidade de Ferrel, apresentado em nome de Cláudio Correia Henriques e Outra, no dia 

2018/05/18, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 2018/08/27.» (Doc.771 DPGU 119/18) ---------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 2/18, 

para o prédio sito na Estrada dos Casais, em Ferrel, apresentado em nome de Paulo Jorge da 

Silva Galvão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1104/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto 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 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 alterações no decurso da obra na 

vigência da licença n.º 2/18, com demolição total do existente e construção de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Estrada dos Casais, n.º 14, localidade de Ferrel, apresentado 

em nome de Paulo Jorge da Silva Galvão, em 2018/06/07, nas condições do parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/08/24.» (Doc.772 DPGU 133/18) 

 

7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, anexo, piscina e muro de 

vedação, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche, apresentado em nome de 

José Filipe Chorincas Maia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------  
Deliberação n.º 1105/2018: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de licenciamento para 

construção de moradia unifamiliar, anexo, piscina e muro de vedação, para o prédio sito na Estrada 

dos Remédios, em Peniche, apresentado em nome de José Filipe Chorincas Maia, para melhor 

avaliação do afastamento à extrema, nomeadamente, em situações anteriores e semelhantes. 

(DPGU 149/18) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Concurso público para a empreitada de requalificação do Forte de Nossa Senhora da 

Consolação – proposta de adjudicação - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------  
Deliberação n.º 1106/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 25 de agosto de 2018, que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

«O Júri propõe à Exma. Câmara Municipal de Peniche que, ao abrigo das competências 

estabelecidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, e nos números 1 do artigo 76.º e 4 do artigo 148.º, ambos do CCP, delibere:  

1)---- Aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final de análise das propostas, anexo; 

Adjudicar a empreitada ao concorrente n.º 3 – In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda., pelo 

valor global de € 432 855,43 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros 

e quarenta e três cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta mais 

vantajosa para o Município de Peniche.» (Doc.773 Proc. n.º 445.B/OM) -----------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 
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9) Delimitação de estacionamento, na Rua das Flores, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----  
Deliberação n.º 1107/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 23 de agosto 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 22 de agosto de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização 

horizontal – delimitação de estacionamento, na Rua das Flores, em Peniche e respetiva 

autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.774 NIPG 13668/18) ----------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

10) Denúncia do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 62, em Peniche, em 

nome de Rui da Encarnação Domingos – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------  
Deliberação n.º 1108/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 29 de agosto de 2018, que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

«Considerando o requerimento do senhor Rui da Encarnação Domingos, registado sob o n.º 

13627, NIPG12753/18, a 08 de agosto de 2018, e a informação do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, de 27 de agosto de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara a Municipal 

considere a denúncia do arrendamento, titulado pelo alvará n.º 286, de 02 de fevereiro de 1981, 

relativo ao fogo n.º 62, sito no Bairro do Calvário com efeitos a partir do dia 01 de junho de 

2018.» (Doc.775 NIPG 12753/18) ----------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

11) Auxílios económicos para material escolar, destinados aos alunos carenciados da educação 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e atribuição de subsídios para material escolar aos 

Agrupamentos de Escolas, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Educação:------------------  
Deliberação n.º 1109/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 30 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

Considerando necessidade de garantir que os alunos beneficiários da ação social escolar iniciem 

o ano letivo 2018-2019 com o material escolar indispensável e, a informação do Setor da 

Educação, datada de 29 de agosto 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, aprove os critérios para atribuição dos apoios para a aquisição de 

material escolar nos seguintes termos:  

 Manter os critérios de atribuição dos auxílios, nomeadamente, a não atribuição de 

subsídio aos alunos residentes em concelhos limítrofes, a frequentar escolas do concelho 

de Peniche; 

 A atribuição de subsídio para material escolar às crianças da Educação Pré-escolar; 

 A atribuição de subsídio para material escolar às crianças do 1.º ciclo do ensino básico 

tendo em consideração a atribuição gratuita de manuais escolares e a regra do uso da 

bolsa de manuais escolares, o que implica uma maior utilização de cadernos de atividades 

nas diferentes áreas de estudo; 

 Atualizar os valores dos auxílios económicos para a aquisição de material didático e de 

desgaste, considerando uma taxa de 1% e fixar os valores para o ano letivo 2018-2019, 
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por aluno, de acordo com o quadro seguinte: 

AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

Escalão 
EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

A 33,33€  43,43€  64,64€  

B 16,67€  21,72€  32,32€  

 

E, autorize a transferência do valor dos subsídios, destinados aos alunos beneficiários da ação 

social escolar, para os respetivos Agrupamentos de Escolas, tendo em consideração os pedidos 

recebidos para o ano letivo 2018/19 e de acordo com o quadro seguinte:  

  

AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

TOTAL A TRANSFERIR 

POR AGRUPAMENTO 
AGRUPAMENTOS Escalão 

EDUCAÇÃO 

PRÉ-

ESCOLAR 

1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO 

1º e 2º 

anos 

3º e 4º 

anos 

Agrupamento de 

Escolas D. Luís de 

Ataíde 

A 399,96 € 
1 042,32 

€ 
312,00 € 

3 244,69 € 

B 183,37 € 434,40 € 872,64 € 

Agrupamento de 

Escolas de 

Atouguia da Baleia 

A 299,97 € 
1 389,76 

€ 

1 745,28 

€ 
5 824,54 € 

B 316,73 € 
1 042,56 

€ 

1 034,24 

€ 

Agrupamento de 

Escolas de Peniche 

A  - - - 868,60 € 
1 292,80 

€ 
3 608,32 € 

B  - - - 412,68 € 
1 034,24 

€ 

(Doc.776 NIPG 13803/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

12) Coorganização entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf Clube do 

Longboard Festival 2018 – Pelouro do Desporto: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1110/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 29 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a solicitação do Península de Peniche Surf Clube, de 29 de agosto de 2018, 

registado sob n.º 14721, NIPG 13723/18, a 29 de agosto de 2018, relativa à realização do 

Longboard Festival 2018, em Peniche, nos dias 15 e 16 de setembro, proponho que a Câmara 

Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 4 da Cláusula Primeira do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf Club, no dia 

5 de agosto de 2013, participe na coorganização do evento, nos termos da informação n.º 16/18 

do Centro de Alto Rendimento, datada de 29 de agosto de 2018, nomeadamente, com a atribuição 
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de um subsídio, no valor de 1.000,00 euros.» (Doc.777 NIPG 13723/18) -----------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

13) Licenciamento de baile ao ar livre, requerido pelo Sporting Clube Vila Maria, com isenção 

de taxas – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1111/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 29 de agosto 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 Sporting Clube Vila Maria (SCVM), por requerimento registado 

nestes serviços em 28 de agosto de 2018, com o registo n.º 14658, e considerando e informação 

da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 28 de agosto de 2018, 

e a falta de tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado 

meu despacho, datado de 29 de agosto de 2018, que autorizou a emissão de Licença para 

Espetáculos de Divertimentos Públicos ao Ar Livre, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de 

Atividades Diversas do Município de Peniche, devendo a mesma observar o disposto no artigo 7.º 

do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, e a emissão de Licença de Recinto 

Improvisado, nos termos dos Art.ºs 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, 

para a montagem de um palco e tendas de apoio ao evento: “Baile” ao ar livre, a realizar na rua 

de Angola, junto à sede do SCVM, em Peniche, com corte da via pública, no dia 1 de setembro de 

2018, entre as 21:00 e as 02:00 horas. 

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 o Sporting Clube Vila Maria, do pagamento das 

respetivas taxas.  

        Taxas previstas na Tabela de Taxas: 

       - Licença de Espetáculos de Divertimentos ao Ar Livre: 13,00€ – Artigo 17.º ponto 2; 

       - Licença de Recinto Improvisado: 12,45€ – Artigo 13.º ponto 1 alínea a); 

       - Licença Especial de Ruido: 12,45€ – Artigo 16.º ponto 1 alínea a).   

         TOTAL: 37,90 €.» (Doc.778 NIPG 13667/18) -------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

14) Atribuição de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para divulgação do Peditório 

Nacional – Contra o Cancro Contamos Contigo – Pelouro da Solidariedade Social: -------------  
Deliberação n.º 1112/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no exercício de funções de presidente de câmara, datada de 24 de agosto 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 Liga Portuguesa Contra o Cancro de 03 de agosto de 2018, registado 

sob o n.º 13662, NIPG 12247/18, a 09 de agosto de 2018, em anexo, a solicitar o apoio do 

Município para divulgação do Peditório Nacional - Contra o Cancro Contamos Contigo, 

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, apoie a iniciativa com a divulgação 

da mesma no sítio do Município, página de Facebook e distribuição do cartaz pelo concelho.» 

(Doc.779 NIPG 12247/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

15) Apresentação do Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das Cezaredas – 
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Oestecim e Quaternaire Portugal - Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.: --------------------  
Deliberação n.º 1113/2018: Foi efetuada pela Arquiteta e Administradora da empresa 

Quaternaire, Ana Barroso, uma apresentação do Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto 

das Cezaredas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

16) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, para 2018 – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1114/2018: Deliberado, por maioria, com duas abstenções dos senhores 

Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 7 de agosto 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 27 

de junho de 2018, aprovou a 2.ª modificação ao Mapa de Quotizações/Comparticipações dos 

Municípios para 2018; e 

- Que a alteração ao Mapa de Quotizações/ Comparticipações, no que concerne ao Município de 

Peniche, consiste no aumento do valor a comparticipar relativamente aos projetos “Produtos 

endógenos (Oeste Portugal PT.COM) - Planalto” em 2.152,50€ e “Aluguer Operacional de 

Viaturas” em 2.696,22€. 

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 2, em anexo, aprovado pela 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste a 27 de junho de 2018.» As 

senhoras Vereadoras do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto: 

«Declaração de voto 

Quotização / Comparticipação do Município na Comunidade Intermunicipal do Oeste 

As Vereadoras eleitas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA na Câmara Municipal, Cristina 

Leitão e Susana Roquete, ABSTIVERAM-SE na votação do aumento da 

quotização/comparticipação do Município na Comunidade Intermunicipal do Oeste, respeitante 

à alteração para o “Projeto endógeno – Planalto” e “Aluguer operacional de viaturas”, pelos 

seguintes motivos:  

1. O Presidente da Câmara recusou-se a separar a votação dos projetos que implicavam o 

aumento da quotização, o que consideramos ser uma deslealdade para com a Câmara 

Municipal; 

2. Somos a FAVOR do aumento de quotização para o projeto “Produtos endógenos – 

Planalto”, porque consideramos que este projeto intermunicipal de valorização do 

Planalto das Cezaredas merece a concordância de todos e é positivo para o concelho;  

3. Somos CONTRA o aumento de quotização para o projeto “Aluguer operacional de 

viaturas”, uma vez que não concordamos que seja prioritário o aluguer de uma viaturas 

BMW para a presidência, mas sim o aluguer de viaturas para os serviços operacionais do 

município, onde a frota automóvel está decadente e impede os trabalhadores do Município 

de cumprirem as suas funções. 

4. A atitude despótica do Presidente da Câmara ao recursar separar as votações não nos 

surpreende mas merece a nossa PROFUNDA CONDENAÇÃO. Repudiamos esta forma 

desleal de procurar condicionar a votação e muito lamentamos que o nosso pedido não 

tenha sido atendido, como seria natural e de fácil concretização.  

Cristina Leitão e Susana Roquete» (Doc.780 NIPG 11568/18) -------------------------------------  
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17) Notificação da sentença relativa ao processo n.º 724/16.OT8ACB-D, ação de verificação 

ulterior de créditos/outros direitos (CIRE) – Pelouro da Administração Geral: --------------------  
Deliberação n.º 1115/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da notificação da sentença 

relativa ao processo n.º 724/16.OT8ACB-D, ação de verificação ulterior de créditos/outros direitos 

(CIRE), que reconheceu o crédito reclamado pelo Município de Peniche, no montante de 

48.028,04 euros, garantido por hipoteca sobre os lotes 12, 13, 14, 15 e 24, do loteamento urbano, 

sito na Rua Azenha do Pomar, em Reinaldes, pertencente à sociedade comercial, ora insolvente, 

PASSO EM FRENTE – Construção Civil, L.da. (NIPG 14550/16) --------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1116/2018: 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 

22 de outubro de 2018, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 


