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ATA N.º 44/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018
Aos vinte e dois dias 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves e Jorge Serafim Silva Abrantes, 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 antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Pedido de legalização de garagem e anexo, para o prédio sito na Praceta do
Emigrante, n.º 3, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Adriano Marques da Silva
Filipe – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------ 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício
habitacional, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Pro Portugal - Mediação Imobiliária,
L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para esplanada protegida com guarda-vento e semicoberta com toldo extensível, para o prédio sito na Rua Tenente Valadim, n.º 1/Largo 5 de outubro,
em Peniche, apresentado por Miguel Rosa, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e
muros de vedação, para o prédio sito na Urbanização do Paraíso, lote 79, nos Casais de Mestre
Mendo, apresentado por Vitiscampo Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de moradia, piscina e muros, para o
prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado em nome de Tom Daniel Denker - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de sótão para arrecadação, para o
prédio sito na Rua da Paz, em Ferrel, apresentado em nome de Gil António Serra Higino - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 7) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com
mobilidade condicionada, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, n.º 31, em
Peniche – Pelouro do Trânsito;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Sinalização vertical no Cabo Carvoeiro, em Peniche - Pelouro do Trânsito;---------------------- 9) Homologação de auto de vistoria para efeitos de verificação dos defeitos da
obra de Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf, em Peniche, executada pela empresa
Policon – Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------------------------------ 10) Acionamento da garantia bancária para efeitos de reparação dos defeitos da
obra de Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf, em Peniche – Pelouro das Obras
Municipais;----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11) ---- Permuta de inquilina, para o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 113, em
Peniche, e atualização do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social;--------------- ---------------------------- 12) Jornadas Sénior 2018 – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
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------------------- 13) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo
de 2018/2019 – Pelouro da Educação; --------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato
de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+,
Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em
Mercado Aberto, referentes ao mês de setembro de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos;------------------------- 15) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro
de 2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 16) Doação de peças relacionadas com renda de bilros para integrar o espólio do
Museu da Renda de Bilros de Peniche, por Maria Madalena Onofre Castelo-Branco – Pelouro da
Cultura;--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 17) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2019 –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18) Documentos previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2019 –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2019 – Pelouro das
Finanças;--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do
Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 20) – Pelouro das Finanças; --------------------------------- Cumprimento do preceituado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: ---------------------------------- 21) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos
plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano,
referente ao Município de Peniche – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------- Fixação de preços e taxas: ------------------------------------------------------------------------------------- 22) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de
resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2019 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 23) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Rua Principal,
no Casal Moinho, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências
celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------------------ 24) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Rua Cruz da
Légua, no Alto do Veríssimo, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de
competências celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às
Freguesias;------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Combustíveis – Contrato de Execução de Competências Delegadas celebrado
com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias;------------ ------------------------------- 26) Materiais – Massas a Frio afeto ao Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às
Freguesias;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27) Materiais – Massas a Frio afeto ao Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências celebrado com a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias;---------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria,
e arraial ao ar livre, em Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro da Administração
Geral;------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 22.10.2018 * Livro 109 * Fl. 807

da Conceição, e arraial, em Reinaldes, com isenção de taxas, requerido pela Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Reinaldense – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30) Comparticipação para transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 –
Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito do
protocolo celebrado para o fornecimento de refeições escolares – Ano Letivo 2018/2019 – Pelouro
da Educação;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para participação no Campeonato Nacional
2.ª Divisão Feminina – Zona Sul A - Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------------- 33) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual,
para a participação no VIII Encontro de Bandas da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Zambujal, em Loures - Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------ 34) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da final do XI Troféu
António Pratas - Proliga - Pelouro do Associativismo;---------------------------------------------------------------------- 35) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação no Campeonato do
Mundo de Badminton – Sub 19 - Pelouro do Associativismo;-------- --------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Moção sobre a manutenção da Estação de Correios de Atouguia da Baleia.-------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos, encontrando-se na
sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes
Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e Patricia
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
Rodrigo Lopes e Etelvina Alves, Técnicos Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a seis da ordem do dia. -----RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Rogério Manuel Dias
Cação e a senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, cidadã que se seguia 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 o cidadão
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Jorge Serafim Silva Abrantes, da
Coligação Democrática Unitária, 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:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 36 e 37/2018, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 3 e 10 de setembro de 2018, tendo sido dispensada as suas leituras por o
respetivo texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram
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na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes nas respetivas
reuniões, 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. --------------------------------------------------------------Foi também presente a ata n.o 38/2018, da reunião camarária realizada no passado dia 17 de
setembro de 2018, não tendo sido aprovada por terem sido solicitadas retificações ao seu conteúdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
-Felicitou a senhora Vereadora Cristina Leitão, pela eleição de líder do Partido Social Democrata,
local, desejando sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu a forma como decorreu o Campeonato do Mundo de Surf, à organização, aos
promotores, às instituições, mas, particularmente, aos trabalhadores do Município, e, também, aos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, à Divisão de Obras Municipais, à Divisão de
Energia e Ambiente, ao senhor Vereador Mark Ministro e ao senhor Comandante Operacional,
José António Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------Deu os parabéns, e manifestou satisfação, pela forma como decorreu o primeiro Festival de
Gastronomia de Bordo, que, na sua opinião, foi um sucesso. Disse que, para além de estar previsto
a sua continuação, nos próximos dois anos, deverá ser melhorado, para que continue por muito
tempo. Agradeceu à senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga e ao senhor Vereador Mark
Ministro pela organização e, em especial, à Chefe, Patrícia Borges, pelo seu esforço, em termos
de organização e de prestação de um bom serviço à comunidade, às empresas e às instituições,
também, ali envolvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------Informou que iria enviar uma carta, para os CTT, manifestando o desagrado pelo encerramento
do posto, em Atouguia da Baleia, independentemente de não haver muito a fazer. Disse que tem
falado com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, no sentido de
procurarem soluções, dentro do edifício dos Vala, para colmatar aquela falha. Relativamente à
execução da obra de cobertura, disse que estava atrasado, porque a empresa teve um imprevisto e
solicitou um adiamento de 15 dias. Deu conta que estavam a tomar medidas, no sentido de
recuperar o exterior do edifício, nomeadamente portas, janelas, varandas, e a analisar o quintal
para ver o que poderá surgir no futuro. Disse, ainda, que estavam a conversar com a Junta de
Freguesia para avaliar as intervenções necessárias no interior. ------------------------------------------Deu conta que, na sexta-feira, esteve reunido na CCDR Centro, Centro 2020, com a senhora Dr.ª
Isabel Damasceno, a propósito do que foi referido, em reunião de Câmara, relativamente à
candidatura do Fosso das Muralhas e das opções que estavam em cima da mesa. Disse que veio
um pouco mais tranquilo, porque foi dito que as intervenções previstas estavam consideradas na
proposta inicial. Referiu que lhes manifestou, ser intenção da Câmara Municipal de Peniche,
entregar o mais breve possível, a candidatura e o projeto e, também, de proceder à execução dos
projetos dos restantes setores, para a eventualidade de poderem, ainda, vir a beneficiar de algumas
candidaturas, ou verbas que não sejam executadas de outros projetos, tendo a senhora Dr.ª Isabel
Damasceno concordado com esta possibilidade. ----------------------------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
-Associou-se aos votos transmitidos pelo senhor Presidente da Câmara. -------------------------------
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-Disse que, de facto, as rivalidades políticas, não afetavam as relações pessoais, e nesse sentido,
felicitou a senhora Vereadora Cristina Leitão, pelas novas funções a desempenhar no PSD. -------Agradeceu à organização do Campeonato do Mundo de Surf, a todo o staff, dando particular
destaque ao senhor Comandante Operacional da Proteção Civil, José António Rodrigues e, muito
particularmente aos Bombeiros Voluntários de Peniche, todo o apoio que foram dando, ao longo
do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu o envolvimento e o apoio da Chefe Patrícia Borges no Festival Gastronomia de Bordo.

Senhora Vice-Presidente, da Câmara, Ana Petinga:
-Associou-se aos votos já endereçados.
-Felicitou o Rancho Folclórico D. Pedro I, da Serra d´El-Rei, pelo 3.º encontro de Folclore Infantil,
dando, assim, oportunidade aos mais pequenos, para participar em diversos encontros.-------------Agradeceu à Paróquia de Peniche, pelo Círio de Peniche e à Paróquia da Atouguia da Baleia, pelo
Círio de Geraldes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
-Agradeceu os votos endereçados. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fortaleza de Peniche, disse que gostaria que fosse dada uma informação sobre o
ponto de situação, nomeadamente, sobre as obras que estão perspetivadas, os calendários e as
verbas, no fundo, gostaria de obter respostas às perguntas, já colocadas anteriormente, inclusive
por escrito sobre a matéria. Referiu que, das muitas vezes que questionou sobre o assunto, a
resposta foi, que a informação não estava disponível, mas teve a informação que a senhora VicePresidente da Câmara terá proferido, relativamente à matéria, algumas especificidades, que levam,
a própria, a crer que, afinal, era ela que não tinha a informação, até porque, nas declarações que a
senhora Vice-Presidente prestou, disse que a obra estava para iniciar, que entretanto se iria
começar a mudar portas e janelas, fez algumas considerações de ordem mais especifica e, disse,
ainda, que havia uma verba muito pequena destinada à reabilitação das muralhas, portanto, naquele
pressuposto, levava-a a crer que poderia existir mais informação do que aquela que foi partilhada
com os membros da Câmara Municipal. Solicitou que fosse entregue uma informação, o mais
detalhada possível, sobre aquela matéria, porque a obra vai começar e a Câmara Municipal
desconhece a sua realidade concreta. A senhora Vice-Presidente da Câmara disse que o que
sabia, foi já transmitido pelo senhor Presidente da Câmara, que tinha a ver com as muralhas da
Fortaleza, que é um valor residual da candidatura, cerca de 150 000,00 euros, e que, neste
momento, já estava a ser intervencionado a parte do edificado. Relativamente à caixilharia, disse
que iria avançar a seguir, também já tinha sido divulgado pelo senhor Presidente da Câmara, que
são cerca de 800 000,00 euros. Disse, ainda, que, em relação ao espaço para o Museu Municipal,
o senhor Presidente da Câmara já tinha referenciado numa reunião, e será junto à entrada. Em
relação a mais informação por escrito, disse que não havia. O senhor Presidente da Câmara
solicitou à senhora Vice-Presidente da Câmara, que pedisse ao senhor Dr. Rui Venâncio, que
fornecesse a informação que tem. Referiu que a primeira fase da obra ia começar, mas que já tinha
sido dito diversas vezes. Disse que existem algumas dúvidas em relação à empreitada, adjudicada
a uma empresa da Ilha da Madeira, uma vez que as empresas estão com muitas dificuldades de
recrutamento, inclusive, foi a única empresa a concorrer e foi por valores bastante baixos, em
relação ao que estava previsto. Deu conta que a senhora Diretora da Direção Geral do Património
Cultural já referiu que estava preocupada, particularmente com a 1.ª fase. Relativamente à fase
seguinte, disse que se perspetiva que fosse lançado o concurso, no principio do ano 2019, quando
terminar a fase das questões do projeto, que está a decorrer, candidatura feita através da OesteCim.
Disse, ainda, que não eram apenas os 150 000 euros que eram insuficientes para proteger a frente
amuralhada sul, que será a que os preocupa mais, em termos técnicos. Referiu que tinha a
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consciência de que seria um processo longo, e que irão ter que o reclamar, politicamente, junto à
nova Ministra do Património Cultural. Disse que era, também, opinião da Direção Geral do
Património Cultural que, mesmo o dinheiro da segunda candidatura, não seria suficiente para o
que era necessário, e, nesse caso, teria que haver uma reivindicação política da parte da Câmara.
Disse, ainda, que logo que que fosse oportuno, iria pedir uma audiência com a senhora Ministra
do Património Cultural, para a sensibilizar nesse sentido. Disse que, em relação à data de 27 de
abril de 2019, inicialmente prevista para a inauguração do museu seria impossível. Referiu que o
Governo estava a preparar o momento de assinalar a data na Fortaleza. Solicitou à senhora VicePresidente da Câmara, que pedisse, ao senhor Dr. Rui Venâncio, uma informação escrita, para
todos os senhores Vereadores, com aquilo que se pode assumir. Relativamente aos espaços que
têm sido reivindicados desde sempre, disse que seriam os do lado esquerdo, depois da entrada.
Referiu que teriam que ser vistas as responsabilidades, em termos de investimento, e que estão,
também, a aguardar que o senhor Arquiteto ajuste o projeto aos eventuais interesses da Câmara
Municipal, em relação ao que pretende ter ali. Informou que iria fazer circular para todos os
serviços, para saber se alguém quer aproveitar a oportunidade para ser transferido para o quadro
do Museu Nacional, por mobilidade.------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
-Associou-se aos votos já endereçados. ----------------------------------------------------------------------Deixou um sublinhado muito especial, aos votos de agradecimento aos colaboradores do
Município, que tornaram possível a organização de mais uma etapa do Campeonato do Mundo de
Surf, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deixou uma nota positiva ao primeiro Festival de Gastronomia de Bordo e um agradecimento a
todos os envolvidos. --------------------------------------------------------------------------------------------Deu conta que iria entrar em vigor, no dia 25 de maio de 2019, o novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados, que tem medidas, altamente restritivas, no que aos dados pessoais e dados
sensíveis diz respeito. Referiu que, há alguns meses, falaram sobre a possibilidade das reuniões
puderem ser públicas e, na altura, o senhor Vereador Mark Ministro disse que, o facto de todas as
reuniões serem públicas, poderia colocar em causa questões relacionadas com a proteção de dados.
Na mesma altura, perguntou que medidas tinham sido tomadas para a gestão daquele dossier da
proteção de dados, designadamente, a forma como a informação era acedida remotamente, isto
porque, a Meo Cloud é um link, aberto. Perguntou o que estava a ser feito, relativamente ao RGPD,
e alertou que, através do Meo Cloud, não estariam a cumprir. O senhor Presidente da Câmara
disse que estava a ser elaborado um trabalho com a OesteCim, tendo sido nomeada uma técnica
para coordenar o processo. Admitiu que o senhor Vereador poderia ter alguma razão, pelo que
devem ter uma particular atenção, sobre o que disponibilizavam, uma vez que, grande parte das
pessoas, pode ter acesso, devendo ser tomado em linha de conta. ---------------------------------------Solicitou um ponto de situação, relativamente às concessões Municipais, designadamente, a Nau
dos Corvos e o Sportágua. O senhor Presidente da Câmara disse que estavam a avaliar as
concessões, Sportágua, Taska Areia, Restaurante da Berlenga e o Castelinho, e depois de
preparadas serão presentes em reunião de Câmara. Relativamente à Nau dos Corvos, disse que foi
constituída uma comissão para fazer a avaliação da situação, nomeadamente, em termos de
edifício, estando agendada uma vistoria para o dia 7 de novembro de 2018, com os técnicos
municipais. Informou que o edifício seria encerrado, a partir do dia 31 de outubro de 2018. Referiu
que depois da avaliação seria dada a informação sobre o envolvimento financeiro, quer da Câmara
Municipal, quer do Concessionário. Em termos de prorrogação do contrato, disse que iria ser
negociado. Deu conta que, até ao momento, a empresa Conceitos Gourmet, tem cumprido com
tudo o que assumiu, quer os 50% da dívida, quer os valores e renda. -----------------------------------Relativamente ao acampamento de etnia cigana, perguntou o que estava a ser feito, para além da
habitual avaliação, que medidas já foram tomadas, que estratégias foram adotadas nos últimos
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meses. O senhor Presidente da Câmara disse que, na sua opinião, era o dossier mais complicado
que existia para o Município e para a Câmara Municipal, do atual mandato, e de há alguns a esta
parte. Referiu que iriam tratá-lo sem precipitações, fazendo o enquadramento político, quando
fosse oportuno, mas que era uma das grandes prioridades que o concelho tinha. ---------------------Em relação à Rua do Brasil, disse que a anterior Câmara Municipal, estudou a aquisição de um
imóvel, que perturba a circulação naquela rua, desconhecendo se os contactos foram concretizados
com o proprietário, mas seria de todo o interesse, que o imóvel fosse adquirido para privilegiar a
segurança rodoviária. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha referido, que era sua
intenção fazer propostas de aquisição, de um conjunto de edifícios, onde estava incluído este, na
Rua do Brasil, onde existem outros, nomeadamente na Rua Sacadura Cabral. Deu conta que, em
relação ao imóvel da Rua do Brasil, reuniu com os proprietários, que não pretendem vender o
imóvel, pretendem fazer uma permuta. Referiu que foram avaliados dois apartamentos,
propriedade da Câmara Municipal, na Rua das Redes, uma que necessita de uma grande reparação
e outra pronta para entregar, para, logo que possível, voltem a conversar com os proprietários do
imóvel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou que fosse facultada, a listagem de empresas e empresários em nome individual, que têm
contratos de prestação de serviços com o Município. O senhor Presidente da Câmara disse que
iria solicitar aos serviços, para encaminhar para todos os senhores Vereadores. ----------------------Perguntou qual o ponto de situação, relativamente aos procedimentos concursais para Chefes de
Divisão, uma vez que já passou algum tempo que a Câmara Municipal deliberou sobre a matéria,
e os regimes de substituição são devidamente limitados. O senhor Presidente da Câmara disse
que o processo estava a decorrer, mas que houve um atraso, tendo em conta os processos
relacionados com a Lei de Regularização de Precários. Deu conta que já foram efetuadas as
primeiras integrações, resultante dessa lei. Disse que tem interesse em apresentar de uma proposta
de organograma, em 2019, a analisar com a Câmara Municipal. ----------------------------------------Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara que estudava a hipótese de submeter à consideração
dos colaboradores Municipais a sua transferência para o quadro do Museu Nacional, por
mobilidade. Perguntou se havia consciência de quantos trabalhadores estaria disposto a prescindir
para o quadro do Museu Nacional. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação aos
considerandos, podem existir trabalhadores que possam não corresponder, porque se a Direção
Geral do Património Cultural pedisse trabalhadores que se considerem imprescindíveis, para serem
transferidos para a Fortaleza, naturalmente, a resposta seria não, mas dentro de outras
possibilidades, são dadas hipóteses, uma vez que o sistema de mobilidade traz grandes vantagens,
primeiro porque tem que haver autorização da Câmara Municipal, segundo, existe um prazo para
o trabalhador optar em manter-se ou voltar ao seus anterior posto de trabalho. Relativamente à
questão das necessidades, assumiu que faltavam trabalhadores em alguns setores da Câmara
Municipal, nomeadamente no setor da limpeza, como falta, na sua opinião, no setor da Gestão
Urbanística, onde faltavam administrativos e, pelo menos, um técnico, porque os processos
estavam atrasados sete ou oito meses, um técnico no Gabinete de Desenho ou de projeto e ainda,
na sua opinião, pelo menos dois técnicos na Divisão de Administração e Finanças. Disse que não
pretendia empurrar ninguém, mas poderia haver uma junção de interesses, da parte dos
trabalhadores, da Câmara Municipal e da Direção Geral do Património Cultural. -------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
-Felicitou a senhora Vereadora Cristina Leitão, pelas novas funções que exerce, como Presidente
do PSD local, desejando-lhe, do ponto de vista pessoal, as maiores felicidades, no exercício do
cargo, independentemente dos resultados políticos. -------------------------------------------------------Felicitou a forma como correu o Campeonato do Mundo de Surf, e todas as entidades envolvidas
na sua organização, em termos locais, a Câmara Municipal os Bombeiros Voluntários de Peniche
e os funcionários Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------
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-Felicitou a Organização do Festival de Gastronomia a Bordo e referiu que, sendo o primeiro, seria
necessário fazer-se afinações. ---------------------------------------------------------------------------------Referiu que, no dia 8 de outubro, a Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico,
transmitiu à Câmara Municipal, que o processo do senhor José Filipe Chorincas Maia, seria
presente na reunião de Câmara do dia 15 de outubro de 2018, o que acabou por não acontecer, e
como hoje, dia 22 de outubro, também não está, gostaria de ter uma informação sobre o que
aconteceu ao processo para que, o comunicado, pela senhora Chefe de Divisão, não tivesse
tradução prática, nas reuniões que se seguiram. O senhor Presidente da Câmara disse que foi
solicitado um parecer, estiveram a avaliar e foi promovida uma reunião com o senhor José Filipe
Chorincas Maia, tendo o mesmo ficado de pensar sobre a situação. ------------------------------------Solicitou um ponto de situação sobre a garantia bancária, do senhor Nuno João Filipe, que estava
com a senhora Engenheira Tânia Silva, da Divisão de Obras Municipais. Perguntou se o senhor
Presidente da Câmara já tinha questionado e se existia alguma informação referente àquela
matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que foi efetuada uma reunião, durante esta
semana, e foi enviada para os SMAS, para informação. --------------------------------------------------Relativamente a uma questão colocada, pelo senhor Vereador Filipe Sales, sobre o concurso dos
Chefes de Divisão, depois de ouvir a explicação dada pelo senhor Presidente da Câmara, perguntou
se as pessoas que se encontram como Chefes de Divisão, em regime de substituição, estão, no
momento, dentro ou fora da Lei. O senhor Presidente da Câmara referiu que estavam, dentro da
Lei e que confiava nos Chefes de Divisão, mesmo que estejam nessa situação, e que o processo
está a decorrer, dentro da normalidade. ---------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
-Associou-se às manifestações de desejo de sucesso à senhora Vereadora Cristina Leitão, pelas
suas novas funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Rip Curl, disse que acompanhou, fundamentalmente, pela televisão e, de facto,
não era pela presença do Neymar, mas, vendo as versões em inglês e em brasileiro, foi de facto
um cartão de visita espetacular sobre Peniche e a região Oeste e, o sucesso da prova, a adesão das
pessoas e a organização, acabam por ser transversais a todas as opiniões. Referiu que o sucesso da
prova contou, naturalmente, com a colaboração e o envolvimento de pessoas e empresas, onde os
trabalhadores municipais constituíram uma componente fundamental.---------------------------------Em relação ao Festival de Gastronomia de Bordo, disse que não acompanhou, mas soube que
quem foi ao Festival, ficou satisfeito e por isso, o único sinal que tinha, era de satisfação, talvez
pela novidade. Em relação à ideia transmitida pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, de ser
necessário haver melhorias, o senhor Presidente da Câmara disse que, em cada evento que se
faça, o objetivo será, sempre, melhorar. Referiu que o essencial seria ver o que correu mal e onde
podem melhorar. Disse, ainda, que, na sua opinião, o festival correu bem, foi interessante ter
coincidido com o Campeonato do Mundo de Surf, podendo dar-lhe outra projeção. Disse que foi
um bom exemplo e veio na senda do Festival Sabores do Mar, noutra dimensão, mas que veio
comprovar que era uma necessidade óbvia, de ter mais eventos, mais ofertas, que sejam
diferenciadoras, reconhecendo que existem limitações que têm de ser melhoradas. ------------------Relativamente à divulgação do Orçamento do Estado, disse que a sua curiosidade sobre a forma
como os Governos evoluem, na transferência de verbas para os municípios, fê-lo, de imediato, ir
verificar o famoso mapa 19, que este ano, constituiu uma agradável surpresa, por verificar que, em
termos nacionais, as receitas para os Municípios serão aumentadas em 6,21%, e que, no caso
concreto de Peniche, o aumento será de 5,8%. Deu conta que o aumento da transferência de verbas,
para Peniche, foi de quase trezentos mil euros. O senhor Presidente da Câmara disse que foi uma
grande ajuda, mas teriam que definir quais seriam as prioridades. Disse, ainda, que era justo
fazerem o reconhecimento que, pela primeira vez, o Governo aumentou as receitas para os
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municípios, que se quiserem, criam-se mais oportunidades, para executar aquilo que cada um
entende ser o melhor para o seu concelho, uma vez que cada concelho tem uma estratégia diferente.
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 legalização de garagem e anexo, para o prédio sito na Praceta do Emigrante, n.º
3, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Adriano Marques da Silva Filipe – Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1291/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro 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, apresentado em
nome de Adriano Marques da Silva Filipe, em 16 de fevereiro de 2018, para legalização de
garagem e anexo, para o prédio sito na Praceta do Emigrante, n.º 3, localidade de Atouguia da
Baleia, ao abrigo da alínea a) 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), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 15 de outubro de 2018.» (Doc.919 DPGU 34/18) -----2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício habitacional, na
Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1292/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido
de informação prévia, apresentado em nome de Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da, em 25
de maio de 2018, para a viabilidade de construção de edifício habitacional, a implantar no prédio
sito na Avenida do Mar, localidade de Casais do Baleal, pelos motivos constantes no parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 16 de outubro de 2018,
nomeadamente por a proposta não cumprir o plano de alinhamento aprovado e contrariar a
legislação em vigor.» (Doc.920 DPGU 43/18) ------------------------------------------------------------3) Pedido de licenciamento para esplanada protegida com guarda-vento e semi-coberta com
toldo extensível, para o prédio sito na Rua Tenente Valadim, n.º 1/Largo 5 de outubro, em
Peniche, apresentado por Miguel Rosa, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------Deliberação n.º 1293/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro 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 esplanada protegida com guarda-vento e semi-coberta com toldo extensível, para o prédio
sito na Rua Tenente Valadim, n.º 1/ Largo 5 de outubro, localidade de Peniche, apresentado em
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nome de Miguel Rosa, L.da, no dia 13 de março de 2018, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro de 2018.» (Doc.921 DPGU
61/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de
vedação, para o prédio sito na Urbanização do Paraíso, lote 79, nos Casais de Mestre Mendo,
apresentado por Vitiscampo Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------Deliberação n.º 1294/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro 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 moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio sito na
Urbanização do Paraíso, lote 79, localidade de Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome
de Vitiscampo Unipessoal, L.da, no dia 15 de março de 2018, nas condições do parecer da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro de 2018.» (Doc.922
DPGU 63/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para construção de moradia, piscina e muros, para o prédio sito na
Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado em nome de Tom Daniel Denker - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1295/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de outubro 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 moradia, piscina e muros, para o prédio sito na Avenida do Mar, localidade
de Ferrel, apresentado em nome de Tom Daniel Denker, no dia 15 de maio de 2018, nas condições
do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro
de 2018.» (Doc.923 DPGU 113/18) -------------------------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de sótão para arrecadação, para o prédio sito na
Rua da Paz, em Ferrel, apresentado em nome de Gil António Serra Higino - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1296/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro 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 sótão para arrecadação e construção de telheiro no alçado, para o prédio
sito na Rua da Paz, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Gil António Serra Higino, no
dia 5 de junho de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro de 2018.» (Doc.924 DPGU 128/16) ----------------

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
7) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, n.º 31, em Peniche
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– Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1297/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro 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 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
e de acordo com o artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação
da Divisão de Obras Municipais, de 10 de outubro de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização horizontal /vertical – reserva de um lugar para pessoa com mobilidade reduzida,
na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 31, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar
pelos serviços municipais.» (Doc.925 NIPG 16508/18) -------------------------------------------------8) Sinalização vertical no Cabo Carvoeiro, em Peniche - Pelouro do Trânsito: -------------------Deliberação n.º 1298/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro 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 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
e de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação
da Divisão de Obras Municipais, de 15 de outubro de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização vertical no Cabo Carvoeiro, em Peniche, e respetiva autorização das obras a
realizar pelos serviços municipais.» (Doc.926 NIPG 14431/18) ----------------------------------------

9) Homologação de auto de vistoria para efeitos de verificação dos defeitos da obra de
Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf, em Peniche, executada pela empresa
Policon – Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------Deliberação n.º 1299/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 12 de outubro 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 5 do artigo 395.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, propõe-se que a
Câmara homologue o auto de vistoria em anexo, para efeitos de verificação dos defeitos da obra
“Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf”, Peniche.» (Doc.927 NIPG 16541/18) -----10) Acionamento da garantia bancária para efeitos de reparação dos defeitos da obra de
Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf, em Peniche – Pelouro das Obras
Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1300/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 12 de outubro 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 5 do artigo 397.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e
considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 11 de outubro de 2018, propõese que a Câmara delibere acionar a garantia bancária n.º 125-02-1633421, emitida pelo
Millennium BCP no valor de 15.301,20€, correspondente ao valor dos trabalhos de reparação
dos defeitos da obra que o empreiteiro tem a obrigação de corrigir.» (Doc.928 NIPG 16537/18)
INTERVENÇÃO SOCIAL:
11) Permuta de inquilina, para o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 113, em Peniche, e
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atualização do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------Deliberação n.º 1301/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 15 de Outubro de
2018, que se anexa, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da sua competência definida na
alínea g) do n.º1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e no estipulado
no novo regime do arrendamento apoiado, definido na Lei n.º 81/2014, de 19 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, aprove permuta da inquilina, do fogo n.º 67 para
o fogo n.º 113 e a alteração ao valor da renda para 65,14€, a pagar nos termos da referida
informação.» (Doc.929 NIPG 16454/18) -------------------------------------------------------------------12) Jornadas Sénior 2018 – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------Deliberação n.º 1302/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento do programa referente às Jornadas Sénior 2018. (NIPG 16533/18) ------------------EDUCAÇÃO:
13) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2018/2019
– Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1303/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Setor da Educação, datada de 17 de outubro 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, proponho que se dê início
ao procedimento para atribuição de treze bolsas de estudo para o ano letivo 2018/19, no valor de
1000,00 euros cada uma, nos termos e de acordo com os procedimentos definidos no Regulamento
para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, no período compreendido entre o
dia 29 de outubro e 23 de novembro.» (Doc.930 NIPG 16579/18) -------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
14) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho
a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de
Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto,
referentes ao mês de setembro de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos: ------------------------Deliberação n.º 1304/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de
Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos
de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto,
referentes ao mês de setembro de 2018. --------------------------------------------------------------------15) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro de 2018 –
Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1305/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro de
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
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16) Doação de peças relacionadas com renda de bilros para integrar o espólio do Museu da
Renda de Bilros de Peniche, por Maria Madalena Onofre Castelo-Branco – Pelouro da Cultura:
Deliberação n.º 1306/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 17 de outubro 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 Divisão de Administração e Finanças – Cultura n.º 69/2018, de
15 de outubro, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência na alínea j) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a doação de espólio
associado à produção de renda de bilros de Peniche (300 piques para produção de renda de bilros
de Peniche; 8 conjuntos de amostras de renda de bilros de Peniche; 185 desenhos, em folhas de
revista; bilros de diversas tipologias; meadas de fio de algodão, alfinetes de latão e uma almofada
com banco), por parte de Maria Madalena Onofre Castel-Branco.» (Doc.931 NIPG 16442/18) -DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
17) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2019 – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1307/2018: Os documentos referentes às Grandes Opções do Plano do Município
de Peniche, para o ano de 2019, foram disponibilizados em formato digital. Por proposta verbal
do senhor Presidente da Câmara, deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. -18) Documentos previsionais do Município de Peniche, para o ano de 2019 – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1308/2018: Os documentos referentes aos documentos previsionais do Município
de Peniche, para o ano de 2019, foram disponibilizados em formato digital. Por proposta verbal
do senhor Presidente da Câmara, deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. -19) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2019 – Pelouro das Finanças: -Deliberação n.º 1309/2018: Os documentos referentes ao Mapa de Pessoal do Município de
Peniche, para o ano de 2019 foram disponibilizados em formato digital. Por proposta verbal do
senhor Presidente da Câmara, deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. -----20) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do Município de
Peniche, para o ano de 2018 (modificação 20) – Pelouro das Finanças: ---------------------------Deliberação n.º 1310/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 18 de outubro 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 18 de outubro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove
a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 20, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.932 NIPG 16576/18) ------------------------CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO:
21) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais identificados em
orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais
em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente
ao Município de Peniche – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 1311/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
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datada de 18 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, proponho à Câmara Municipal:
1. Solicitar autorização prévia favorável à assunção dos compromissos plurianuais pela Câmara
Municipal ou pelo Presidente da Câmara Municipal, conforme caiba a autorização da despesa,
previstos nas Grandes Opções do Plano para 2019, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da LCPA conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho.
2. Solicitar à Assembleia Municipal que seja delegada no Presidente da Câmara Municipal a
autorização para a assunção de compromissos plurianuais, não previstos nas Grandes Opções do
Plano para 2019, que não excedam os 99 759,58€ € em cada um dos anos económicos seguintes
ao da sua contração e o prazo de execução não excedam os três anos, ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 6.º da LCPA. Os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da presente
delegação serão dados a conhecer à Assembleia Municipal.» (Doc.933 NIPG 16575/18) --------FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:
22) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos
urbanos, para o ano de 2019 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------Deliberação n.º 1312/2018: A fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha
de resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2019, foi retirada da ordem do dia, devendo ser presente
na próxima reunião de Câmara. (NIPG 16619/18) --------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
23) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Rua Principal, no Casal
Moinho, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado
com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------------Deliberação n.º 1313/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
 Manutenção e conservação de caminhos municipais;
 Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
 Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da
Baleia, para a execução da obra de pavimentação de passeio Rua Principal, Casal Moinho,
Atouguia da Baleia.
Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 14A-13/17.» (Doc.934 NIPG 14757/18)
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24) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Rua Cruz da Légua, no Alto
do Veríssimo, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências
celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------Deliberação n.º 1314/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
o Manutenção e conservação de caminhos municipais;
o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
o Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da
Baleia, para a execução da obra de pavimentação de passeio Rua Cruz da Légua, Alto Veríssimo,
Atouguia da Baleia.
Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 13A-13/17.» (Doc.935 NIPG 14757/18)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Combustíveis – Contrato de Execução de Competências Delegadas celebrado com a
Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ----------------------------Deliberação n.º 1315/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 18 de outubro 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 n.º 36/2018/DAF da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
de 18 de outubro de 2018, proponho que a Câmara Municipal, autorize o pagamento de 1906,36€,
à Freguesia de Atouguia da Baleia, referente à aquisição de gasóleo para prossecução das
competências previstas no artigo 2.º Contrato de Execução de Competências Delegadas.»
(Doc.936 NIPG 6100/18) -------------------------------------------------------------------------------------26) Materiais – Massas a Frio afeto ao Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às
Freguesias: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1316/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 18 de outubro 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 n.º 35/2018/DAF da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
de 18 de outubro de 2018, proponho que a Câmara Municipal, autorize o pagamento de 1745,94€,
à Freguesia de Atouguia da Baleia, referente à aquisição de mistura betuminosa a frio – calcária
para prossecução da competência prevista na aliena b) do n.º 2 do artigo 2.º do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências.» (Doc.937 NIPG 12328/18) -------------------
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27) Materiais – Massas a Frio afeto ao Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências celebrado com a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---Deliberação n.º 1317/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 18 de outubro 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 n.º 34/2018/DAF da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
de 18 de outubro de 2018, proponho que a Câmara Municipal, autorize o pagamento de 1698,10€,
à Freguesia de Peniche, referente à aquisição de mistura betuminosa a frio – calcária para
prossecução da competência prevista na aliena b) do n.º 2 do artigo 2.º do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências.» (Doc.938 NIPG 11318/18) ------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria, e arraial ao
ar livre, em Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro da Administração Geral: ---Deliberação n.º 1318/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro 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 Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 15 de outubro de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 16 de outubro de 2018, 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 a realização da Festa Anual com bailes, no
Largo de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nos dias de 25 a 28 de outubro de 2018, e
autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do
Decreto-Lei 124/06, de 28 de junho.» (Doc.939 NIPG 16333/18) -------------------------------------29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição,
e arraial, em Reinaldes, com isenção de taxas, requerido pela Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva Reinaldense – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------Deliberação n.º 1319/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 17 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, por
requerimento, datado de 12 de outubro de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 16 de outubro de 2018, proponho que se
autorize a emissão de 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 a realização da Festa Anual com bailes, no
pavilhão da Associação Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, sito na Rua das Flores, 10,
nos dias de 31 de outubro a 4 de novembro de 2018, autorização prévia para lançamento de
artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de junho e
autorização para realização de Procissão Religiosa, entre as 15:00 e as 17:00 horas, nos termos
do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.
Taxas previstas: 13,00€ – artigo 17.º alínea 2); 12,45€ - artigo 16.º alínea a); 62,25€ artigo 13.º
alínea a) – Valor total de taxas 87,70€.
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, conforme previsto na
alínea c) do n.º 1 artigo 8.º do Regulamento de Taxas Tarifas e Preços do Município.
Deixa-se à respetiva consideração, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento
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de Taxas Tarifas e Preços do Município.» (Doc.940 NIPG 16205/18) --------------------------------APOIOS DIVERSOS:
30) Comparticipação para transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1320/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro 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 17 de outubro 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:
 Bianca Ribeiro Raimundo, a frequentar o 5.º ano na EB 23 D. Luís de Ataíde, em 100% do
valor do passe mensal;
 Leandro Ribeiro Raimundo, a frequentar o 9.º ano na EB 23 D. Luís de Ataíde, em 100% do
valor do passe mensal;
 Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras, a frequentar o 8º ano na EB 23 D. Luís de Ataíde,
em 100% do valor do passe mensal;
David Alexandre da Silva Soares, a frequentar o 3.º Ano do Curso de técnicas de Cozinha e
Pastelaria, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Caldas da Rainha, em 50% do valor do
passe mensal.» (Doc.941 NIPG 16578/18)-----------------------------------------------------------------31) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito do protocolo
celebrado para o fornecimento de refeições escolares – Ano Letivo 2018/2019 – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1321/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro 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 entre o Município de Peniche, o Agrupamento de Escolas
de Atouguia da Baleia e o Sporting Clube da Estrada, para garantir o fornecimento de refeições
escolares, para efeitos do n.º 4 da cláusula 2.ª do referido protocolo “Compensar o Sporting Clube
da Estrada, num montante a acordar entre as partes e a definir anualmente, por deliberação da
Câmara Municipal, como forma de compensar as despesas relativas a consumo de água e energia
elétrica, bem como outras decorrentes da utilização das instalações”, proponho que seja atribuído
um subsídio para o ano letivo 2018/2019, no valor de 4.500,00€, que deverá ser pago em três
parcelas de 1.500,00€ (outubro, janeiro e março).» (Doc.942 NIPG 16577/18) --------------------32) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura submetida para
tipologia de apoio à atividade pontual, para participação no Campeonato Nacional 2.ª Divisão
Feminina – Zona Sul A - Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------Deliberação n.º 1322/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro 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 o apoio ao Clube
Stella Maris de Peniche, mais concretamente, a isenção do pagamento da utilização dos
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transportes municipais para a sua participação no Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina Zona Sul A, 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.943 NIPG 16475/18)-------------------------------------------------------------------------33) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito
de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação
no VIII Encontro de Bandas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Zambujal, em Loures - Pelouro do Associativismo:-----------------------------------------------------Deliberação n.º 1323/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro 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, ao abrigo dos artigos 5.º e
51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio à Serrana
– Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, mais concretamente, a isenção do pagamento da
utilização do autocarro municipal para a sua participação no VIII Encontro de Bandas da AHBV
Zambujal em Loures, que terá lugar no dia 21 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.944 NIPG 16473/18)
34) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura submetida para
tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da final do XI Troféu António Pratas
- Proliga - Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1324/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 17 de outubro 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 ao Clube Stella
Maris de Peniche o apoio financeiro no valor de 74,25 euros, para a organização da Final XI
Troféu António Pratas - Proliga, que teve lugar no dia 14 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.945 NIPG
16472/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------35) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura submetida para
tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação no Campeonato do Mundo de
Badminton – Sub 19 - Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 1325/2018: A atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma
candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação no
Campeonato do Mundo de Badminton – Sub 19, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 16478/18) DIVERSOS:
36) Moção sobre a manutenção da Estação de Correios de Atouguia da Baleia: -----------------Deliberação n.º 1326/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da moção sobre a manutenção da Estação de Correios de Atouguia da Baleia. (NIPG
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16075/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1327/2018: 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 onze horas e vinte e três minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou,
nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. -----------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
26 de 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)
_____________________________________

