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ATA N.º 40/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018
Ao primeiro dia do mês de outubro 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, Júlio Alberto Silva Coelho, 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) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das
Almas/ Rua Francisco Sá Carneiro, em Peniche – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------------------- 2) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e de obras de
urbanização n.º 1/10, lote n.º 5, do prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome
de Ilídio Pedro Silva Alves - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva,
comércio e estacionamento em cave, para o prédio sito em Casais do Baleal, apresentado em nome
de Vítor Sousa Gualdino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------- -------------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de edifício destinado a comércio e/ou
serviços, para o prédio sito na Urbanização Casal Moinho, lote 88, no Casal Moinho, apresentado
em nome de Kyle Diorio – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de garagem, para o prédio sito na Rua
das Tramagueiras, em Ferrel, apresentado em nome de Júlio dos Santos Correia - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 143/17, para o prédio sito no Convento – Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela
empresa TM - Internacional Lobster, Import & Export, L.da - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7) Pedido de licenciamento para instalação de conduta de extração de fumos, para
o prédio sito em “Moinhos” - Marginal Norte, Lote 3, cave esquerda, em Peniche, apresentado em
nome de Francisco Antonio Antunes Raimundo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------- 8) Concurso público para a empreitada de execução das infraestruturas do
loteamento da Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9) Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de execução das
obras de urbanização do loteamento da unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da
Baleia - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------ 10) Programa-Base do projeto relativo à 2.ª Fase de Requalificação do Fosso da
Muralha e Zona envolvente – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------- 11) Apreciação e discussão da (s) área (s) / setor (es) de incidência do projeto de
execução a elaborar, no âmbito da Candidatura “Recuperação do Fosso da Muralha – 2.ª Fase”,
incluída no PEDU de Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 01.10.2018 * Livro 109 * Fl. 742

------------------- 12) Procedimento por consulta prévia para elaboração do projeto de reabilitação
das Muralhas de Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 13) Auto de receção definitiva das infraestruturas urbanísticas do processo de
loteamento L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques – Pelouro das Obras Municipais;
----------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Valorsul – Valorização
e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., para cedência de viatura
para apoio à recolha seletiva – Pelouro da Higiene e Limpeza;----------- ------------------------------------------------- 15) Adenda ao protocolo celebrado com a Agência para a Modernização
Administrativa, I.P., referente ao funcionamento dos Espaços do Cidadão no município de Peniche
– Pelouro da Administração Geral;-------------- ------------------------------------------------------------------------------- 16) Reprogramação da Candidatura “Centro Escolar de Atouguia da Baleia” –
Pelouro dos Fundos Comunitários; ------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) 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; ------------------------- 18) Programa Eco Escolas 2018/2019 – Pelouro da Educação;----------------------------------------- 19) Utilização do circuito Especial de transporte escolar para o ano letivo de
2018/2019 – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 20) Início do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança Recalendarização – Pelouro da Cultura; ------------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 21) Doação da obra “Eu, Alcides – Histórias de vida, poemas e esculturas” da
autoria de Alcides Augusto do Pereiro – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------- 22) Aquisição de um prédio, sito na Rua Principal, na Bufarda, em Atouguia da
Baleia, propriedade de Francisco Lino Silvestre e Outros – Pelouro das Finanças;--------- ------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 23) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos
do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 18) – Pelouro das Finanças; --------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 24) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, no âmbito do evento
denominado Semana Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral;
----------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Comparticipação para transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 –
Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Cãominhada Animal”,
requerida pela Clínica Veterinária Vetanimal – Pelouro da Administração Geral;-------------------------------------- 27) Atribuição de apoio à Patrimonium - Centro de Estudos e Defesa do
Património da região de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual, para a organização do evento “O Mar e as Gentes – IV Edição” – Pelouro
Associativismo; ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia
de apoio à atividade pontual, para a organização do evento “Semana Cultural 2018” – Pelouro do
Associativismo; ----------- --------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Venda de exemplares da obra “Constelação” da autoria de Sónia Balacó –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30) Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais – Apelo da FENPROF – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------ 31) Estação dos CTT de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral.
------------- 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 seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --A reunião foi interrompida entre as doze horas e cinquenta e cinco minutos e as catorze horas e
trinta e cinco minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Mark Ministro, por ter saído em representação do Município, não participou
na reunião entre as onze horas e as quinze horas e dez. --------------------------------------------------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,
durante a apreciação e votação dos pontos um a doze da ordem do dia, Rodrigo Lopes, Técnico
Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e
votação dos pontos um a sete da ordem do dia, Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos oito a
doze da ordem do dia, Arquiteto Cândido Chuva Gomes, durante a apreciação dos ponto dez e
onze da ordem do dia, Rodolfo Verissimo, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento
Estratégico, Estudos e Projetos, durante a apreciação e votação do ponto onze da ordem do dia, e
Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, durante a apreciação e votação do ponto doze da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador António Manuel
Prioste Salvador comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Júlio Alberto Silva Coelho, 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 do
referido cidadão, pelo que este 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:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 32/2018, da reunião camarária realizada no dia 30 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 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
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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:
- Carlos Barros, disse que iria falar das bicas, mais uma vez, por desejar, muito, que sejam
colocadas, referindo que foi indicado pelo senhor Presidente da Câmara que iria tentar colocar,
pelo menos, a Bica de Santo António, mas vai perdendo a esperança de vê-la colocada. Referiu
que, na propaganda eleitoral, indicaram que Peniche iria ficar mais bonito, mas até à data, nada foi
feito. Disse, ainda, que continuava a ver a rampa do portinho do meio sem sinalização que proíba
os carros de ali permanecer. Em relação ao Salão Nobre da Câmara, disse que, na sua opinião, não
era mais que uma sala de reuniões, lembrando que, quando conheceu o salão, existia um escudo
no teto, uma secretária lindíssima e umas cortinas pretas, com a esfera armilar. O senhor
Presidente da Câmara disse que as expectativas não estavam cumpridas, mas tinha como certeza
que, ninguém vivia mais o problema que ele. Referiu que haviam questões essenciais, tais como,
a reorganização da Câmara Municipal e os fundos comunitários. Disse, ainda, que já tinha falado
com os técnicos do património, relativamente às bicas, e há uma delas que foi recuperada e está,
no momento, guardada num armazém, bem como todo o património que foi recuperado. Disse que
não sabia se as bicas iriam para os mesmos locais onde estavam, está a ser avaliado. Em relação
ao Salão Nobre, disse que respeitava. Relativamente à rampa do portinho do meio, disse que era
uma questão pertinente, referenciada, que terá que ser tratada em devido tempo. O senhor Vereador
Rogério Cação saudou a presença de todos, porque são ali levantadas questões de interesse
público e sendo património, deverá ser sublinhado. Deu nota que era do tempo da existência do
Brazão e da secretária na sala de sessões, mas, por questões de funcionalidade, o espaço tem poucas
alternativas. Disse que, em relação ao Portinho do Meio, era uma das passagens mais típicas da
zona antiga da cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ Eugénio Nunes fez referência à urbanização, na Rua Principal, em frente ao Minimercado
Safirocha, L.da, na Bufarda, e perguntou quem teria a responsabilidade de limpar e embelezar a
zona de espaços verdes e, também, o passeio que não foi terminado. O senhor Presidente da
Câmara disse que iria solicitar que fosse verificado o processo de loteamento, no sentido de
avaliar as responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------- Joana Barata, disse que, em relação ao orçamento participativo, o projeto foi elaborado de
acordo com a verba disponibilizada e, havendo alterações, os vencedores deveriam ser
contactados. Disse, ainda, que, relativamente ao local, na altura, a sua preferência era o espaço
verde do Baluarte, junto aos sanitários, tendo sido informada que para aquela zona já existiam
projetos, perguntou se era verdade, e caso não fosse, gostaria que o seu projeto pudesse ser a
primeira hipótese naquele espaço. O senhor Presidente da Câmara disse que houve um lapso e
que as propostas candidatas iriam ser contactadas. Disse, ainda, que no momento em que a
proposta é vencedora, deixa de ser da pessoa, passando a ser de todos os que nela votaram. Em
relação à zona do Baluarte de São Vicente, disse que havia um projeto que estava aprovado, do
mandato passado, que, na sua opinião, deveria ser revisto, no sentido de perceber se era necessário
fazer-se adaptações, tendo os respetivos serviços proposto, em sede de orçamento para 2018,
executá-lo, mantendo a proposta para 2019, mas, na sua opinião, terá que se aguardar, porque,
estando a ser desenvolvida uma candidatura de reabilitação das muralhas, não faria sentido
reabilitar aquele espaço e mais tarde estragar-se o que estava feito. Relativamente ao projeto para
o parque canil, disse que foram sempre perspetivadas, independentemente das sugestões, outras
soluções. Disse, ainda, que existia uma proposta para iniciar a reabilitação do parque urbano da
cidade, tendo sido solicitado um estudo sobre a possibilidade de ali fazer um parque canil, porque
no Baluarte de São Vicente não seria possível. Relativamente à verba, quando for executado, o
pretendido será fazer-se um bom parque canil, podendo, inclusivamente, ser ultrapassada a
proposta, em termos de qualidade. ---------------------------------------------------------------------------
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- Manuel Salvador, fez a seguinte introdução à sua apresentação: “Tenho 39 anos, tenho três
filhos, eu tive a minha filha aos 21 anos e aos 21 anos não quis que os meus pais assumissem as
minhas responsabilidades, portanto, fui trabalhar para uma fábrica. Fui canalizador, que foi uma
profissão que gostei muito, e pus muitas vezes as minhas mãos nos esgotos, portanto, eu, também,
trabalhei muito na minha vida e, depois, fui tesoureiro, posteriormente, tirei o meu curso, com o
meu dinheiro, o meu mestrado, com o meu dinheiro e não me considero minimamente um
iluminado. Gosto da minha terra, tanto ou mais, não digo mais, dos que estão aqui, e gosto de ter
ideias para a minha terra e gosto de dar ideias para a minha terra.» Disse que participou no
orçamento participativo, esclarecendo que, quando o fez, fê-lo a pensar nos seus filhos, não a
pensar na marca dos equipamentos, porque o orçamento que apresentou tinha como base
equipamentos certificados e homologados para a utilização pública dos município e freguesias.
Referiu que, se existiam técnicos a dizer que os equipamentos não são de qualidade, sugeria que
pesquisassem junto de outros municípios, que foi o que ele fez. Deu conta que, no parque infantil
Pisa Barros, retiraram dois baloiços, há muitos anos, que nunca foram repostos, no parque infantil
que existia no Bairro Luís de Camões, retiram todos os equipamentos, e nunca mais lá colocaram
outros e as crianças não têm onde brincar. Disse que esperava que o processo fosse reavaliado e,
na sua opinião, deveriam ser chamados os vencedores. Disse, ainda, que concordava que os
projetos que vão ao orçamento participativo não devam ter plafond. Deu conta que o seu projeto
não era apenas para o parque infantil, também contemplava 4 bebedores, porque se trata, também,
de um parque urbano, para práticas desportivas. Disse que, para além deste projeto, apresentou à
Câmara Municipal, em 2012, um outro projeto que se intitula “Berlenga Eco-Glamping”. Deu
conta que, o anterior Presidente de Câmara, solicitou parecer ao Instituto da Conservação da
Natureza e da Floresta, que dava como viável a construção daquele empreendimento, no terreno
do parque de campismo, mas, posteriormente, ficou a saber que o terreno não era do Município.
Disse, ainda, que, na sua opinião, faltava em Peniche um pilar de sustentabilidade turística, porque
se fala muito das autocaravanas, que não era mais que um veículo ligeiro, e que ninguém poderia
proibir a sua paragem em qualquer lugar de estacionamento. Relativamente à Berlenga, disse que
viveu lá durante muito tempo, e a sua preocupação era com a sustentabilidade da ilha, referindo
que se tratava de um património da Unesco, e que na sua opinião, a biodiversidade estava toda
destruída e, neste sentido, a Câmara Municipal, em conjunto com o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas e com a Marinha, deveriam juntar-se e falarem sobre a sustentabilidade
daquele local, para que possam ter um património valioso. Disse que gostaria de saber qual era a
visão do senhor Presidente da Câmara, para Peniche, em 2021, porque, na sua opinião, a grande
necessidade, para além da reorganização, era a captação de investimento de qualidade. Referiu
que, no Caminho do Farol, junto à Escola EBI, existe uma passadeira, que deveria ter lombas
redutoras, uma vez que os carros passam com alguma velocidade. Deu conta da existência de uma
construções, de palha, junto ao Caminho do Farol e à Rua Irmã Glória, em Peniche, perguntou o
que era. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação ao parque infantil da urbanização
Pisa Barros, era da responsabilidade do empreiteiro, provavelmente não tinha condições para
existir naquelas circunstâncias. Em relação ao Bairro Luís de Camões, disse que tinham sido
retirados, porque alguém, no final do mandato passado, descobriu que o espaço era propriedade
do Município da Lourinhã. Disse, ainda, que estavam a decorrer conversações, foi solicitada uma
avaliação dos terrenos para serem tomadas decisões. Referiu que, na realidade, existiam
necessidades de mais parques, estando previstos, em orçamento para 2019, dois parques infantis.
Relativamente à solução que apresentou para o parque de campismo da Berlenga, disse que poderia
ser discutida na Câmara Municipal, mas, pessoalmente, não simpatizava com projetos particulares
para o local. Disse, ainda, que a Câmara Municipal tinha responsabilidade, mas que,
provavelmente, não a assumiu, mesmo não tendo competência para algumas decisões que são do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Capitania e, também, do Governo, sendo
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este que define a carga humana da ilha. Disse que, em relação à sustentabilidade da Berlenga,
deveria ser aprofundado, provavelmente num fórum diferente, para tirarem algumas conclusões e
tomarem decisões. Disse que foram referidas considerações pertinentes, e perguntou o que era
Peniche há 40 anos, como era a economia, a pesca, quais as fábricas existentes e o desenvolvimento
que havia, porque as mudanças que possam ter existido, o Concelho não se preparou, mas que, no
futuro, teriam a obrigação de criar melhores condições para que os jovens possam voltar a Peniche.
Em relação à captação de investimento, disse que, independentemente das dinâmicas, tem falado
com muitas empresas e que estaria para ajudar todos. Disse que, em relação a lombas, o objetivo
era fazer-se um estudo global, para verificarem, quais seriam as prioridades, mas para as
implementar, era necessário solicitar-se um conjunto de pareceres que por vezes não nos chegam.
Relativamente à Rua Irmã Maria da Glória, disse que todos deviam ter conhecimento que o Largo
Maria Padeira era propriedade municipal, e aquilo que foi referido, supõe que sejam as fazendas
que ali existem há muitos anos. Disse, ainda, que iriam intervir, em tempo oportuno, e que a ligação
do saneamento do Largo dos Remédios até à ETAR, poderia passar naquela zona, que ao contrário
do que se pensa, não é uma zona de reserva. Admitiu que se deveria ter mais cuidado com os
espaços públicos, preservá-los e defendê-los. O senhor Manuel Salvador referiu que teriam que
pensar no futuro, porque tem filhos e preocupa-o ter que vê-los a irem para fora. O senhor Vereador
Rogério Cação disse que as questões colocadas eram todas pertinentes. Relativamente ao projeto
Glamping, disse que, na Berlenga, não seria compatível com a utilização maciça e abusiva que
tem existido, ou seja, ou há uma reformulação completa e uma visão de futuro para a Berlenga que
passaria por limitar muito o acesso (número de pessoas), ou não será compatível com nenhum
projeto de qualidade. Em relação ao autocaravanismo, disse que existiam espaços em Peniche tão
privilegiados que tem que se proibir o estacionamento a todos os veículos ligeiros. Disse que a
Câmara Municipal não poderia ter uma visão para 2021, mas sim para 2041, porque tinha que se
construir uma visão estratégica, nas grandes linhas, para 10 ou 15 anos. Relativamente às lombas,
subscreveu a ideia e, no que dizia respeito às escolas, teriam que encontrar sistemas de redução. O
senhor Presidente da Câmara disse que, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, defendeu
sempre a implementação de lombas, mas teria que se ver se o INEM e outras entidades
subscreviam. Em relação às autocaravanas, disse que era um dossier que iria ser trabalhado, para
se encontrarem soluções. Disse, ainda, que já tinha referido que se teria que estudar a interditação
do estacionamento em toda a Marginal Norte, defendendo que os carros devem deixar de circular
junto às falésias, mas, também, encontrar bolsas de estacionamento, que permita que as pessoas
parem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
-Disse que, em relação ao Parque Tecnológico, Smartocean, já tinha o parecer favorável do tribunal
de contas, estando a ser preparada a constituição da associação e, também, da apresentação da
candidatura. O senhor Vereador Júlio Coelho, relativamente à informação prestada sobre a
aprovação do tribunal de contas para o Parque Tecnológico, perguntou qual era o montante do
projeto. O senhor Presidente da Câmara disse que o que iria ao Tribunal de Contas era a
constituição da associação, nomeadamente, a comparticipação financeira do Município, ou seja,
os cerca de duzentos e cinquenta mil euros, só posteriormente será possível apresentar a
candidatura. A senhora Vereadora Cristina Leitão referiu que, no inicio da reunião, em resposta
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ao público, o senhor Presidente da Câmara disse que finalmente o Tribunal de Contas tinha dado
o parecer favorável à constituição da associação do Parque Tecnológico, referindo, também, que
não teve no passado mas que teve agora, lembrou que, na verdade, não teve parecer favorável no
passado, porque haviam passos que eram necessários ter sido dados, pela Câmara Municipal, que
no primeiro processo não foram dados, tendo na Assembleia Municipal, sido alertada que,
nomeadamente o estudo de viabilidade económica teria que ir junto ao processo para ir a Tribunal
de Contas, e no passado, entendeu a Câmara Municipal, não realizar esse estudo e a Assembleia
Municipal, não concordou, nomeadamente o PSD, e a verdade é que o processo veio para trás,
atualmente foi feito o estudo de viabilidade económica, enviado ao Tribunal de Contas e, tal como
foi informado pelo senhor Presidente da Câmara e foi aprovado. ---------------------------------------Disse que, amanhã, terça-feira, iria estar presente numa reunião, na comissão de acompanhamento
do Museu Nacional, que por coincidir com uma reunião referente à Quinta do Gato Cinzento, iria
no seu lugar a senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga, com o senhor Dr. Rui Venâncio. -------Transmitiu que tinha a pretensão de, no final do mês de outubro, nos dias 24, 25 ou 26, tentar
fazer a discussão dos concursos das concessões. -----------------------------------------------------------Disse que, relativamente ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, já tinha sido consignada
a empreitada, na passada semana. ----------------------------------------------------------------------------Em relação aos processos de reabilitação das envolventes dos bairros, deu conta que já tinham o
visto do Tribunal de Contas e, entretanto, iria ser consignada a obra. ----------------------------------Deu conta que, na próxima semana, irá ter uma reunião com a senhora Presidente do Conselho de
Administração do CHO, senhora Dr.ª Elsa Baião e iria propor uma reunião com a Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que estavam a trabalhar numa solução provisória, para que fosse colocada uma ponte
pedonal, a sul da rotunda dos Supertubos, averiguando, obviamente, todas as questões de
segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conta que, no passado dia 27 de setembro, foi constituída a AGEO – Associação Geoparque
do Oeste, tendo sido a opção constituí-la com pessoas e não com entidades, para que o processo
fosse mais facilitado, referindo que os Municípios iriam fazer a adesão, à Associação,
posteriormente. Disse que a intenção seria sensibilizar a Patrimonium, a Arméria, a Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e, naturalmente, o Município, para fazerem parte da
Associação, tendo-o sugerido, no passado sábado, ao senhor Luís Rendeiro, da Patrimonium. ----Disse que, a partir de hoje, iria estar uma equipa da Câmara Municipal de Peniche, na Berlenga.
-Informou que toda a logística e apoios, para o campeonato do mundo de surf, estava a avançar. Senhor Vereador Mark Ministro:
-Deu conta que se ausentou da reunião de Câmara, para assistir à conferência de imprensa do Big
Wave Toor, na Nazaré, que irá de 01 de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. -----------------------Disse que no dia 25 de setembro, de manhã, esteve numa reunião interna para ultimar as
necessidades operacionais para o Campeonato do Mundo de Surf. -------------------------------------Deu conta que, de tarde, no dia 25 de setembro, esteve numa reunião da Comissão de Gestão
Local, no Car Surf, com alguns temas, que mais tarde serão presentes em reunião de Câmara, para
análise, nomeadamente, candidaturas ao financiamento da Fundação do Desporto, a candidatura
de apetrechamento e a candidatura do Projeto Desportivo. Disse, ainda, que a tabela de preços para
parceiros da CGO teria que ser analisada. Referiu que foi, também, analisado o plano de atividades
para o ano 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conta de uma reunião, no dia 26 de setembro, com encarregados de educação de crianças que
frequentam o Jardim de Infância do Alemão, onde foram partilhadas preocupações e dados alguns
esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-Agradeceu a toda a comunidade presente, no passado sábado, na comemoração do centenário da
Escola Velha e deu nota da intenção de dar inicio ao processo de classificação do edifício da Escola
Velha, como imóvel de interesse municipal de forma a preservar as respetivas memórias. ---------Felicitou o jovem atleta, de Peniche, Matias Canhoto, pelo 1.º lugar conquistado, na categoria de
Sub-12, na etapa de Peniche, do Rip Curl Grom Search, realizada no fim-de-semana, no Pico da
Mota. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congratulou o atleta de Badmínton, Fernando Silva, do Clube Stella Maris, pela conquista do 2.º
lugar do escalão de veteranos, no Campeonato da Europa, realizada em Espanha, no fim-desemana, sagrando-se vice-campeão da Europa no respetivo escalão. ----------------------------------Senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga:
-Deu conta que, no próximo fim-de-semana, irá estar em Itália, em representação do Município,
na Mostra de Rendas de Novedrate, fazendo-se acompanhar de duas trabalhadoras, as senhoras
Cristina Santos e a Milene Alves. ----------------------------------------------------------------------------Deu uma palavra de incentivo e de congratulação relativamente ao lançamento de uma obra com
20 anos, pelo Pelouro da Cultura, o Murraçal da Ajuda. --------------------------------------------------Agradeceu a todos os colaboradores do Município envolvidos na iniciativa do Dia Mundial do
Coração, no passado sábado. ----------------------------------------------------------------------------------Agradeceu à Associação Patrimonium, por mais uma caminhada pelo património, nomeadamente,
pelos estabelecimentos de ensino antigos. ------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
-Associou-se aos votos de felicitação e congratulação endereçados. ------------------------------------Solicitou que fosse facultada a informação escrita que o senhor Vereador Mark Ministro leu na
sessão da Assembleia Municipal, de 28 de setembro de 2018, que informava quais as últimas
démarche e o que seria a intenção de fazer brevemente. O senhor Presidente da Câmara disse
que o senhor Vereador Mark Ministro tomou nota do solicitado. ---------------------------------------Solicitou que facultasse os dados fornecidos no discurso, do senhor Vereador Mark Ministro,
efetuado no centenário da Escola Velha, no passado sábado, tendo prestado alguns esclarecimentos
e informações mais técnicas que seria importante partilhar. O senhor Presidente da Câmara disse
que o senhor Vereador Mark Ministro iria tratar. ----------------------------------------------------------Solicitou esclarecimentos, relativamente à informação prestada, aquando da discussão dos
impostos, nomeadamente, da Derrama, na Assembleia Municipal, que havia uma empresa que
pagaria 49% deste imposto. O senhor Presidente da Câmara disse que iria fornecer. --------------Disse que era necessário perceberem de que forma os apoios, no âmbito do associativismo, sejam
eles pontuais ou outros, têm vindo a evoluir nos últimos anos, referindo ser uma informação muito
importante, porque brevemente irão discutir o orçamento municipal e poderão estar perante uma
realidade ajustada ou não, relativamente às necessidades. O senhor Presidente da Câmara disse
que essa avaliação já deveria ter sido feita, mas por constrangimentos de funcionamento ainda não
tinha sido possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que ficou perplexa quando, na Assembleia Municipal, foi exposta uma situação pelo
senhor António Miguel, relativamente aos caminhos que ligam o Lugar da Estrada a São
Bernardino e a necessidade da Câmara Municipal atuar, e o senhor Presidente da Câmara
respondeu que a questão já tinha sido levantada diversas vezes, mas que não tinha dado muita
importância. Disse que esperava que a Câmara Municipal, uma vez que foi alertada publicamente,
tomasse uma posição. O senhor Presidente da Câmara disse que não deu pouca importância, mas
que estava preocupado com a questão do limite da propriedade junto às falésias da Quinta do Gato
Cinzento, referindo que era seu propósito tomar as medidas necessárias, porque o espaço público
é público, não haviam dúvidas, fosse com quem fosse, e será para retificar. Disse, ainda, que
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pensou que a propriedade, referida pelo senhor António Miguel, fosse a mesma que a do Gato
Cinzento, pedindo desculpa pelo lapso.----------------------------------------------------------------------Relativamente aos outdoors da E.N. 247, disse que a responsabilidade era da Câmara Municipal,
perguntou se tinha alguma informação sobre a matéria. O senhor Presidente da Câmara disse
que ainda não tinha informações. -----------------------------------------------------------------------------Em relação ao processo de obras n.º 149/18, em nome de José Filipe Maia, perguntou qual o
motivo do processo ter sido, em 3 de setembro, deliberado retirar da reunião de Câmara Municipal,
para serem verificadas as extremas e os afastamentos, e passadas quatro reuniões nunca voltou
para ser apreciado. O senhor Presidente da Câmara disse que iria verificar junto dos serviços.-Senhor Vereador Júlio Coelho:
-Associou-se às congratulações e felicitações mencionadas. ---------------------------------------------Disse que a importância de um dossier como o do PDM, carecia de muita informação,
reconhecendo que não era fácil a sua obtenção e, também, que o tempo não ajudava, contudo, a
decisão ficaria mais confortada se tiverem informações suficientemente ricas que lhes permitam
debruçar sobre a mesma, de forma consciente. Perguntou se havia condições de serem facultadas,
aos restantes membros da Câmara Municipal, a quantidade de registos cadastrais de prédios
rústicos existentes no concelho, particularmente na cidade de Peniche, e as respetivas áreas. Disse,
ainda, que, na sua opinião, ter aquele dado poderia ajudar a tomar algumas decisões. O senhor
Presidente da Câmara disse que os dados existiam e caso entendam necessários outros dados que
não sejam fornecidos, e que os serviços os possam disponibilizar, podem ser solicitados. ---------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
-Relativamente ao processo n.º 149/2018, mencionado pela senhora Vereadora Cristina Leitão, do
senhor José Filipe Chorincas Maia, completando o referido, disse que foi solicitado aos serviços
que verificassem se tinha havido algum processo aprovado com um metro e meio à extrema, ou se
algum tinha sido reprovado por esse motivo. ---------------------------------------------------------------Felicitou o Espaço Sénior de São Leonardo, pela organização do 3.º Passeio de Tratores. ---------Perguntou se, relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019, iria haver
calendário, que definisse a forma de trabalhar aqueles documentos, tendo como limite o dia 31 de
outubro de 2018, para que a Câmara Municipal tome uma decisão sobre os mesmos. O senhor
Presidente da Câmara disse que o Orçamento e as GOP´s estavam a ser trabalhados, há algum
tempo, dando conta que iriam decorrer, durante toda a semana, reuniões com as Juntas de
Freguesia sobre o assunto, sendo seu objetivo fechar o assunto antes da data limite. ----------------Disse que, relativamente a um passeio num loteamento, em Atouguia da Baleia, o senhor Nuno
João Filipe tem tido alguns problemas com uma garantia bancária, mas para que se solucione o
problema, já solicitou à Câmara Municipal para que a mesma fosse executada. Solicitou que fosse
feito um ponto de situação. O senhor Presidente da Câmara disse que teria que verificar o
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou se já foi tomada alguma decisão sobre o processo do senhor Luís Tormenta. O senhor
Presidente da Câmara disse que o processo esteve a ser analisado por alguns técnicos, inclusive,
com o senhor Professor Jorge Carvalho. Disse, ainda, que já havia um parecer da senhora Dr.ª
Fernanda Paula Oliveira, mas gostaria que o senhor Professor Jorge Carvalho fosse ao local. -----Referiu que, em relação à ata do dia 30 de julho de 2018, o senhor Vereador Rogério Cação
levantou uma questão sobre o estacionamento subterrâneo, em frente ao Pingo Doce, e foi dito que
se iria fazer uma informação escrita sobre o processo e, dois meses depois, a informação ainda não
foi feita. Alertou para a necessidade de dar cumprimento à mesma. O senhor Presidente da
Câmara disse que tinha informado, recentemente, que tinha estado no local, com um grupo de
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técnicos a fazer uma vistoria. Disse, ainda, que estava a aguardar a avaliação para ser presente em
reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao terreno alugado à senhora Fernanda Garcia, perguntou se a reunião que estava
prevista acontecer em setembro já tinha acontecido e se chegaram a alguma conclusão
relativamente à matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha sido contactado pela
senhora Fernanda Garcia, para marcar reunião, mas em setembro não lhe foi possível, por falta de
disponibilidade na agenda. -------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos consumos de energia e à instalação de painéis fotovoltaicos, perguntou se a
Câmara Municipal tinha progredido naquele sentido, se iria aproveitar o momento para que os
custos baixem naquela área. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação aos painéis
fotovoltaicos, tinham um conjunto de propostas que estavam a ser avaliadas, nomeadamente, a
hipótese de haver uma candidatura e um concurso público. Disse, ainda, que tinha as faturas dos
consumos de eletricidade do Município, para fazer a avaliação de cada espaço. ----------------------Felicitou o centenário da Escola Velha de Peniche, alertando sobre a necessidade de corrigir a
placa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas/ Rua
Francisco Sá Carneiro, em Peniche – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------Deliberação n.º 1202/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o estudo de alinhamentos, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, Estudos e Projetos, para a Rua Cruz das Almas/Rua Francisco Sá Carneiro, em
Peniche, conforme parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de
25 de setembro de 2018.» (Doc.846 DPGU) ---------------------------------------------------------------2) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização
n.º 1/10, lote n.º 5, do prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de Ilídio
Pedro Silva Alves - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------Deliberação n.º 1203/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização n.º 1/10,
emitido em nome de Maria Rosa da Conceição Jorge, a qual consiste na alteração da localização
da implantação do anexo, destinado a garagem, no lote n.º 5, do prédio sito na Rua do Talefe, na
localidade e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, apresentado em 22 de dezembro de 2017,
em nome de Ilídio Pedro Silva Alves, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, de acordo com os pareceres da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 19 de setembro de 2018 e 22 de setembro
de 2018, bem como a nova planta síntese.» (Doc.847 DPGU L10/08) ---------------------------------
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3) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, comércio e
estacionamento em cave, para o prédio sito em Casais do Baleal, apresentado em nome de Vítor
Sousa Gualdino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------Deliberação n.º 1204/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado por
maioria, com seis votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de
Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Social Democrata, senhora Vereadora Cristina
Leitão, pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária, e um voto contra, do
membro da Câmara Municipal eleito pelo Partido Social Democrata, senhor Vereador Júlio
Coelho, proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento
para construção de edifício de habitação coletiva, comércio e estacionamento em cave, para o
prédio sito na Rua dos Gualdinos, lugar de Casais do Baleal, apresentado em nome de Vítor Sousa
Gualdino, no dia 11 de dezembro de 2017, por se considerar que a proposta não apresenta uma
inserção harmoniosa na estrutura urbana envolvente (artigo 21.º do RMUE de Peniche). (DPGU
210/17)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento para construção de edifício destinado a comércio e/ou serviços, para
o prédio sito na Urbanização Casal Moinho, lote 88, no Casal Moinho, apresentado em nome
de Kyle Diorio – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------Deliberação n.º 1205/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 construção de edifício destinado a comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Urbanização
Casal Moinho - Lote 88, localidade de Casal Moinho, apresentado em nome de Kyle Diorio, no
dia 6 de março de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 26 de setembro de 2018.» (Doc.848 DPGU 54/18) ---------------5) Pedido de licenciamento para construção de garagem, para o prédio sito na Rua das
Tramagueiras, em Ferrel, apresentado em nome de Júlio dos Santos Correia - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1206/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 indeferir o pedido de licenciamento
para construção de garagem, para o prédio sito na Rua das Tramagueiras, localidade de Ferrel,
apresentado em nome de Júlio dos Santos Correia, em 5 de abril de 2018, ao abrigo da alínea c)
do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação
(RJUE), nomeadamente, por incumprimento dos pressupostos do artigo 21.º do RMUE, conforme
descrito na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 24
de setembro de 2018.» (Doc.849 DPGU 78/18) -----------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º
143/17, para o prédio sito no Convento – Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela
empresa TM - Internacional Lobster, Import & Export, L.da - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1207/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
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datada de 27 de setembro 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 no decurso da obra, na vigência da Licença n.º 143/17, para o prédio sito no
Convento - Marginal Norte, localidade de Peniche, apresentado em nome de TM-Internacional
Lobster, Import e Export, L.da, no dia 9 de maio de 2018, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 22 de setembro de 2018.» A senhora
Vereador Cristina Leitão, não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (Doc.850 DPGU 108/18) --------------------------------------------------------------------7) Pedido de licenciamento para instalação de conduta de extração de fumos, para o prédio sito
em “Moinhos” - Marginal Norte, Lote 3, cave esquerda, em Peniche, apresentado em nome de
Francisco Antonio Antunes Raimundo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------Deliberação n.º 1208/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 instalação de conduta de extração de fumos, para o prédio sito em “Moinhos” - Marginal
Norte, Lote 3-Cave Esquerda, localidade de Peniche, apresentado em nome de Francisco António
Antunes Raimundo, no dia 18 de junho de 2018, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de setembro de 2018.» A senhora
Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (Doc.851 DPGU 141/18) --------------------------------------------------------------------8) Concurso público para a empreitada de execução das infraestruturas do loteamento da
Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1209/2018: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Social
Democrata, senhor Vereador Júlio Coelho, pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática
Unitária, e uma abstenção da senhora Vereadora Cristina Leitão, eleita pelo Partido Social
Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de setembro de 2018,
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Aprovar o relatório final de análise das propostas, elaborado pelo Júri do concurso, datado de
26/09/2018, anexo, e decidir pela não adjudicação desta empreitada, com o fundamento previsto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), por ser necessário
alterar aspetos fundamentais das peças do concurso, nomeadamente o modelo de avaliação das
propostas, de forma a serem mais esclarecidos os subfactores elementares relativos aos aspetos
da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência, devendo ser aberto novo
procedimento no prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação aos concorrentes
da notificação de não adjudicação, conforme exige o n.º 3 do mesmo artigo do CCP.» O senhor
Vereador Mark Ministro não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (Doc.852 DPGU Proc.º 210.A/OM) -------------------------------------------------------9) Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de execução das obras de
urbanização do loteamento da unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 1210/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando que:
1.1. No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprove os projetos de execução da obra, que
fazem parte das peças do concurso apresentadas em anexo;
1.2. No uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a despesa para a realização da empreitada,
depois da respetiva alteração orçamental;
1.3. No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º do
Código dos Contratos Públicos:
a) Decida pela abertura de concurso público, com o fundamento previsto na alínea b) do artigo
19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01,
com a atual redação, e nas condições propostas na informação da DPGU, datada de 26/09/2018,
anexa.
b) Aprove as peças do processo de concurso, apresentadas em anexo;
c) Aprove a minuta do anúncio a publicar no Diário da República, anexa, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos;
d) Designe o Júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá ser
composto por número ímpar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais
deverá ser designado um presidente, e dois suplentes:
Membros efetivos:
1.º membro efetivo (e presidente do Júri): Ana Carriço, Chefe da DPGU
2.º membro efetivo: Florinda Monteiro, Eng.ª Técnica Civil da DPGU
3.º membro efetivo Pedro Mariano, Eng.º Civil da DPGU
Membros suplentes:
1.º membro suplente: Nuno Doirado, Eng.º Técnico Civil da DPGU
2.º membro suplente: Jorge Guilherme Pereira, Eng.º Civil da DPGU
e) Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, conforme permite o n.º 2 do artigo
69.º do CCP, a prestação de esclarecimentos aos interessados no concurso, quando solicitados.»
O senhor Vereador Mark Ministro não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.853 DPGU Proc.º 210.A1/OM) -------------------------------------------10) Programa-Base do projeto relativo à 2.ª Fase de Requalificação do Fosso da Muralha e
Zona envolvente – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:--------------------------------------------Deliberação n.º 1211/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 7 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o Programa-Base retificado do projeto relativo à 2ª Fase de Requalificação do Fosso
da Muralha de Peniche e área envolvente (o qual incorpora sugestões dos Serviços Técnicos do
Município, bem como das Sessões de Câmara e da Sessão de Apresentação Pública decorrida a
13 de setembro de 2018.» O senhor Vereador Mark Ministro não esteve presente na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.854 DPGU Proc.º 20/17-APROV) ------------11) Apreciação e discussão da (s) área (s) / setor (es) de incidência do projeto de execução a
elaborar, no âmbito da Candidatura “Recuperação do Fosso da Muralha – 2.ª Fase”, incluída
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no PEDU de Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------Deliberação n.º 1212/2018: Na sequência da discussão realizada sobre o assunto, por proposta
verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado iniciar o arruamento (eixo rodoviário),
posteriormente, avançar para o setor 1 e mais tarde para parte do setor 2. O senhor Vereador Mark
Ministro não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(DPGU Proc.º 20/17-APROV) -------------------------------------------------------------------------------12) Procedimento por consulta prévia para elaboração do projeto de reabilitação das Muralhas
de Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 1213/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 7 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o Relatório de Inspeção e Diagnóstico / Relatório Prévio, apresentado pelo projetista
NCREP – Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, nas condições da informação
da DPGU, datada de 26 de setembro de 2018, em anexo.» O senhor Vereador Mark Ministro não
esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.855 DPGU
Proc.º 60/2018-APROV) --------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
13) Auto de receção definitiva das infraestruturas urbanísticas do processo de loteamento
L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques – Pelouro das Obras Municipais: ------Deliberação n.º 1214/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 26 de setembro 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 artigo 87.º, do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), anexa-se Auto de Receção Definitiva das Infraestruturas Urbanísticas. Propõe-se, à
Câmara Municipal, apreciação no sentido de receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar
as garantias em conformidade com o Auto de Receção Definitiva.» (Doc.856 NIPG 13430/18) --PROTOCOLOS:
14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Valorsul – Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., para cedência de viatura para apoio
à recolha seletiva – Pelouro da Higiene e Limpeza: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 1215/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando que, por lapso, não foi submetida à apreciação da Câmara Municipal a
celebração de protocolo com a Valorsul para cedência de uma viatura de caixa aberta ao
Município, para apoio à recolha seletiva trifluxo, com o objetivo de aumentar este tipo de recolha,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista no n.º 3 do artigo 35.º do
anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o protocolo celebrado a 27 de agosto de
2018, em anexo.» (Doc.857 NIPG 15398/18)--------------------------------------------------------------15) Adenda ao protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P.,
referente ao funcionamento dos Espaços do Cidadão no município de Peniche – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1216/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
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datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa
(AMA), em 29 de abril de 2015, para definição das regras de funcionamento dos Espaços do
Cidadão no município de Peniche;
Considerando que vamos dar início à instalação dos Espaços do Cidadão nas Freguesias Rurais,
conforme previsto;
Considerando que, entretanto, surgiu a possibilidade do Município aderir ao circuito AMA que
possibilita, a baixo custo, a contratação com a operadora com que trabalham, o que, à data da
assinatura não era possível;
Considerando que este serviço permite que seja a AMA a responsável pela instalação do circuito,
assim como os equipamentos informáticos instalados no balcão fiquem com acesso remoto na
rede da AMA;
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a adenda ao protocolo,
assumindo o custo associado à adesão ao Circuito AMA, de 16,00€ por mês, acrescido de IVA,
por cada Espaço do Cidadão.» (Doc.858 NIPG 15401/18) ---------------------------------------------16) Reprogramação da Candidatura “Centro Escolar de Atouguia da Baleia” – Pelouro dos
Fundos Comunitários: ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1217/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos,
datada de 26 de setembro de 2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da
competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, aprove a reprogramação da candidatura "Centro Escolar de Atouguia da Baleia".»
(Doc.859 NIPG 15400/18) ------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
17) 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 1218/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro 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, autorize a transferência do valor de reforço dos subsídios, destinados
aos alunos beneficiários da ação social escolar, para os respetivos Agrupamentos de Escolas,
tendo em consideração os pedidos recebidos apos o início do ano letivo 2018/19 e de acordo com
o quadro seguinte:
AUXÍLIOS ECONÓMICOS
AGRUPAMENTOS Escalão

1.º CICLO DO
ENSINO BÁSICO

TOTAL A TRANSFERIR POR
AGRUPAMENTO
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Agrupamento de
Escolas D. Luís de
Ataíde
Agrupamento de
Escolas de Atouguia
da Baleia
Agrupamento de
Escolas de Peniche

A

EDUCAÇÃO
1º e 2º
3º e 4º
PRÉanos
anos
ESCOLAR
633,27 €
738,31 € 170,00 €

B

166,70 €

217,20 € 226,24 €

A

199,98 €

86,86 €

B

0,00 €

130,32 € 161,60 €

A
B

-----

130,29 € 258,56 €
43,44 € 64,64 €

2 151,72 €

258,56 €
837,32 €
496,93 €

(Doc.860 NIPG 15331/18) ------------------------------------------------------------------------------------18) Programa Eco Escolas 2018/2019 – Pelouro da Educação: -------------------------------------Deliberação n.º 1219/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido efetuado pelo Sr. Diretor da Escola Secundária de Peniche, através de
email datado de 21 de setembro de 2018, para que o Município se associe ao Programa Eco
Escolas 2018/2019, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na
alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a
subscrição da proposta de parceria no âmbito do programa Eco Escolas 2018/2019, a estabelecer
entre o Município de Peniche a Escola Secundária de Peniche e a ABAE – Associação Bandeira
Azul da Europa, nos termos da minuta da declaração em anexo.» (Doc.861 NIPG 15286/18) ---19) Utilização do circuito Especial de transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 –
Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1220/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro 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 Educação, datada de 26 de setembro de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, suporte os encargos com a
utilização de transportes do Município, no âmbito da rede de transportes escolares, dos seguintes
alunos: Nelson Manuel Mendes Cardoso, João Samaritano Mendes Cardoso e Jenifer Luciana
Mendes Cardoso.» (Doc.862 NIPG 15283/18) ------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
20) Início do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança - Recalendarização –
Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1221/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 26 de setembro 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 DAF – Cultura n.º 63/2018, datada de 26 de setembro de 2018,
proponho que a Câmara Municipal tome conhecimento sobre a atualização do início do ano letivo
2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança.» (Doc.863 NIPG 15276/18) ----------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
21) Doação da obra “Eu, Alcides – Histórias de vida, poemas e esculturas” da autoria de
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Alcides Augusto do Pereiro – Pelouro da Cultura: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 1222/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 de Biblioteca, de 26 de setembro de 2018, sobre
a oferta da obra “Eu, Alcides – Histórias de vida, poemas e esculturas”, pelo respetivo autor,
Alcides Augusto do Pereiro, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista
na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceite a
mesma, a benefício do seu inventário.» (Doc.864 NIPG 15354/18) -----------------------------------22) Aquisição de um prédio, sito na Rua Principal, na Bufarda, em Atouguia da Baleia,
propriedade de Francisco Lino Silvestre e Outros – Pelouro das Finanças: -----------------------Deliberação n.º 1223/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando:
 A localização privilegiada do terreno na Rua Principal, na Bufarda, em Atouguia da
Baleia;
 A avaliação imobiliária ao terreno, que resultou no valor de avaliação 29.000€;
 Que os proprietários estão interessados em vender o terreno por 26.000€.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquira para integração no domínio
privado do Município de Peniche, o prédio urbano, situado na Bufarda, em Atouguia da Baleia,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 12480, com uma área de
215,70m2, a Aurora Maria Ferreira Silvestre Sousa, Francisco Lino Silvestre, Maria Graciete da
Conceição e Silvestre Ferreira Silvestre, pelo valor global de 26.000€.» (Doc.865 NIPG
15394/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
23) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos do Município
de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 18) – Pelouro das Finanças:------------------------Deliberação n.º 1224/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro 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 27 de setembro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove
a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 18, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.866 NIPG
15357/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
24) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, no âmbito do evento denominado
Semana Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: -----Deliberação n.º 1225/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
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em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia do
Mar de Peniche, por requerimento, registado nestes serviços a 26 de setembro de 2018, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, da
mesma data, proponho que se autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos
termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização
do referido evento, no Terreno, sito a Sul da Alfândega de Peniche, nos dias de 8 a 10 de outubro
de 2018.
Não tendo sido instruído o pedido de isenção de taxas ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento
de Taxas Tarifas e Preços do Município, poderá a Câmara Municipal atender ao pedido de
isenção de taxas, se considerar a ação de manifesto interesse municipal.
Deixa-se à respetiva consideração, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento
de Taxas Tarifas e Preços do Município.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.867 NIPG 15259/18) ------APOIOS DIVERSOS:
25) Comparticipação para transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1226/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro 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 Educação, datada de 26 de setembro de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, dos
seguintes alunos:
 Diogo Fernando Sousa Carvalho, a frequentar o 7.º ano na EB 23 de Atouguia da Baleia, em
100% do valor do passe mensal;
 João Dinis Franco Gregório, a frequentar o 12.º ano na Escola Secundária Raul Proença,
em 50% do valor do passe mensal.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.868 NIPG 15330/18) 26) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Cãominhada Animal”, requerida pela
Clínica Veterinária Vetanimal – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------Deliberação n.º 1227/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 26 de setembro 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 Clínica Veterinária Vetanimal, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 18 de setembro de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 20 de setembro de 2018, proponho que se
autorize a isenção do pagamento de taxas de emissão de Alvará de Licença de Espetáculos de
Natureza Desportiva ao Ar Livre, para realização de evento denominado “Cãominhada Animal”,
na Cidade de Peniche, no próximo dia 7 de outubro de 2018, das 09:30 às 13:30 horas.
Taxa aplicável: 13,00€ de acordo com a alínea a) do ponto 1 do artigo 17.º da Tabela de Taxas.»
(Doc.869 NIPG 14698/18) ------------------------------------------------------------------------------------27) Atribuição de apoio à Patrimonium - Centro de Estudos e Defesa do Património da região
de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade
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pontual, para a organização do evento “O Mar e as Gentes – IV Edição” – Pelouro
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1228/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o relatório de avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação, que junto se
anexa, 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 5.º
e 51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Patrimonium Centro de Estudos e Defesa do Património da região de Peniche o apoio logístico e financeiro no
valor de 129,68 euros, para a organização do evento “O Mar e as Gentes - IV Edição”, que terá
lugar nos dias 11 e 30 de novembro, 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.» (Doc.870 NIPG 15281/18)-----------------------------------------28) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de
apoio à atividade pontual, para a organização do evento “Semana Cultural 2018” – Pelouro do
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1229/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 26 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o relatório de avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação, que junto se
anexa, 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 5.º
e 51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche o apoio logístico e
financeiro no valor de 600,00 euros, para a organização do evento “Semana Cultural 2018”, que
terá lugar nos dias 8 e 11 de outubro, 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.» (Doc.871 NIPG 15399/18) -------------------------------DIVERSOS:
29) Venda de exemplares da obra “Constelação” da autoria de Sónia Balacó – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1230/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 25 de setembro 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 de Biblioteca, de 25 de setembro de 2018, sobre
a obra “Constelação”, editada por Sónia Balacó, e o interesse em dar a conhecer a mesma,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea e) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a venda ao público da obra,
ao preço unitário de 12,00€.» (Doc.872 NIPG 15355/18) -----------------------------------------------30) Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais – Apelo da FENPROF – Pelouro da Administração Geral:-----------------------Deliberação n.º 1231/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento do apelo da FENPROF
relativo à Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
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intermunicipais. (NIPG 14715/18) --------------------------------------------------------------------------31) Estação dos CTT de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral: ----------------Deliberação n.º 1232/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação relativa à
Estação dos CTT de Atouguia da Baleia. (NIPG 14711/18)---------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1233/2018: 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 dezassete horas, 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
12 de novembro 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)
_____________________________________

