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ATA N.º 48/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018
Aos doze dias do mês de novembro 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, Mark Paulo Rocha Ministro, Vice-Presidente, Ana Rita
Trindade Petinga, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Júlio Alberto Silva Coelho, Sandra Cristina
Machado Matos 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 antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, para o prédio sito na Rua da Saudade, em Ferrel, apresentado em nome de Jacques
Aygalenq – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------- 2) Exposição sobre permuta de terreno, para o prédio sito no Sitio da Bica, em
Ferrel, apresentado em nome de Carlos Eduardo Correia Vala – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muro não
confinante, para o prédio sito na Rua António Cervantes, em Peniche, apresentado em nome de
Cristina Maria Alves Albano Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------- 4) Pedido de licenciamento para ampliação/alteração de edifício habitacional,
para o prédio sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.º 6, em Peniche, apresentado em nome de Pedro e
Susana Coelho, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------- 5) 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; -------------------- 6) Programa Base do Projeto de Reabilitação estrutural das Muralhas de Peniche
– Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 7) Licenciamento de trabalhos na via pública relativos à construção, instalação,
ampliação, uso e conservação de infraestruturas (redes e instalações de gás, eletricidade,
telecomunicações, etc.) - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 8) Sinalização vertical e horizontal, para reserva de lugar de estacionamento de
cargas e descargas, na Travessa do Bom Sucesso, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------------- 9) Implantação de dissuasores de estacionamento, em frente a estabelecimento,
em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Formação para professores de Cidadania e de Educação para o Património, a
realizar em coorganização com o CFAE-Oeste – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 11) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianuais de Investimentos
e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação
22) – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “I Trilhos D. Pedro e D. Inês”,
requerido pela União Recreativa Desportiva Cultural do Paço – Pelouro da Administração Geral;
------------------- 13) Atribuição de apoio para aquisição de um prédio, na Serra d´El-Rei, para
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Unidade de Cuidados Continuados Integrados e ampliação da Residência para Idosos, requerido
pela APSERRA - Associação para Seniores de Serra d’El-Rei – Pelouro da Administração Geral.
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinco minutos, encontrando-se na
sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------Estiveram presentes os senhores: 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
sete 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, três e quatro da ordem do
dia, Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto dois da ordem do dia, Florinda Monteiro,
Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação
e votação dos pontos seis e sete da ordem do dia, Rui Venâncio, Técnicos Superiores de
Arqueologia, e Jorge Martins, Técnico Superior de Conservação e Restauro, durante a apreciação
e votação do ponto seis da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria Luís
Leitão, o senhor António Manuel Prioste Salvador e o senhor Jorge Manuel Rosendo Gonçalves,
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 presentes na sala os cidadãos
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Júlio Alberto Silva Coelho e Sandra
Cristina Machado Matos, do Partido Social Democrata e Partido Socialista, respetivamente,
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 dos referidos cidadãos, pelo
que estes passaram, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 38, 39 e 40/2018, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 17 e 24 de setembro e 1 de outubro de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura
por o respetivo texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. Apenas
participaram na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes nas
respetivas reuniões, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que, em relação ao posto dos CTT, em Atouguia da Baleia, teve uma reunião, na semana
passada, com o representante da empresa, e que procurou negociar aquilo que tinha conversado
com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e, na sua opinião, estava
bem encaminhado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Em relação à Nau dos Corvos, deu conta que, na quarta-feira, acompanhou a comissão de vistoria.
Disse que encerraram no dia 31 de outubro e que a chave iria ser entregue hoje, para que,
tecnicamente, fosse feita a avaliação. Referiu que os técnicos municipais achavam que, pelo
menos, para a parte exterior deveria ser contratada uma empresa da especialidade, porque na
envolvente do edifício era necessária uma intervenção, considerável. Disse, ainda, que logo que o
documento de vistoria estivesse concluído, seria presente em reunião de Câmara. ------------------- Disse que teve uma reunião com o gabinete do senhor Arquiteto Cândido Chuva, projetista do
fosso, que colocou um conjunto de questões. Disse, ainda, que o processo estava a andar, mas tem
procurado pressionar, no sentido de o acelerar, apesar de saber que é necessário um parecer da
Direção Geral do Património Cultural, que não impede submeter a candidatura. Referiu que era
necessário, também, pareceres da Docapesca e da APA, que, em relação à Docapesca não haverá
problema, em relação à APA terá que ser submetido. ----------------------------------------------------- Em relação ao processo de reabilitação das muralhas, disse que estava na ordem de trabalhos
uma proposta, que será apresentada pelos técnicos que irão estar presentes. -------------------------- Deu conhecimento que o concurso para mediador de seguros da Câmara Municipal, foi
adjudicado pela “Ponto Seguro”. ----------------------------------------------------------------------------- Disse que existe um problema no edifício do Museu da Serra d´El-Rei, que o preocupa,
nomeadamente, a forma como aquilo aconteceu. Disse, ainda, que solicitou uma informação, mas,
provavelmente, terá que ver com linhas de água. ---------------------------------------------------------- Informou que, no dia 26 de novembro, na reunião de Câmara, irão estar presentes, elementos da
Câmara Municipal de Leiria, para apresentarem a candidatura a Capital Europeia da Cultura de
Leiria, e propor um protocolo. -------------------------------------------------------------------------------- Disse que teve conhecimento, através da comunicação social, do investimento, de 50 milhões,
público e privado, mas que é apoiado, 50 por cento pela China e 50 por cento por Portugal. Disse
que, em termos de componente pública e privada, não sabia como se distribuía, mas reuniu, há uns
meses, com um potencial investidor, para o fabrico de microssatélites, que andavam à procura de
locais para o fazer, e um dos concelhos que, possivelmente, iriam optar seria Peniche. Referiu que
era uma associação e uma empresa, mas que, fundamental, o que interessava não era o projeto em
si, como foi divulgado, mas sim a Mais Atlântico, ter a pretensão de ter a sede em Peniche. ------- Deu os parabéns à Associação Dona Inês de Castro, da Coimbrã, pelo 40.º aniversário. ---------- Referiu que teve conhecimento do lançamento de uma empreitada para o serviço de internamento
de Psiquiatria do Hospital de Peniche, de 350 000 euros. ------------------------------------------------- Informou, também, que foram promulgados alguns diplomas sobre a descentralização, que têm
que ver com jogo de fortuna ou azar e outros, domínio das praias, vias de comunicação,
estacionamento público, habitação, apoio aos bombeiros, atendimento ao cidadão e gestão de
património imobiliário público sem utilização. ------------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Mark Ministro:
- Disse que, na passada quinta-feira, foi realizada a reunião do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Peniche cujo objetivo da reunião era decidir sobre a recondução da diretora do
agrupamento. Informou que foi feita eleição e que a diretora foi reconduzida para o mandato de
mais 4 anos, terminando o atual, em janeiro. --------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ana Rita Petinga:
- Agradeceu à Associação Patrimonium, a investigação que, ontem, apresentou sobre a greve dos
pescadores do Século XX. Disse que era um trabalho que deveria ser valorizado e que devem ser
dadas condições para eles terminarem aquela investigação que é, efetivamente, muito importante
para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Júlio Coelho:
- Associou-se às felicitações apresentadas. ------------------------------------------------------------------
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Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se às felicitações apresentadas. -----------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Associou-se às felicitações apresentadas. -----------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Associou-se às felicitações apresentadas. ------------------------------------------------------------------ Saudou a continuação da realização, em Peniche, de iniciativas solidárias, como a que aconteceu
em Atouguia da Baleia, tendo o Espaço Sénior promovido um convívio, que lhe pareceu,
extremamente, interessante, envolvendo a Banda Cota.
- Registou, com agrado, que associado ao projeto Smartocean, começassem a aparecer
investidores. Disse que, na sua opinião, a localização dos dois polos escolhidos, Peniche e
Matosinhos, tinha a ver com a própria situação geográfica, daqueles dois pontos, que lhe parece
extremamente interessante. Disse, ainda, que aquele tipo de projetos fazia falta, para que mais
tarde possam fixar-se aqui gente jovem. --------------------------------------------------------------------- Saudou todos pelo dia de São Martinho, que é uma festa popular com um significado especial,
porque associada ao próprio Santo, São Martinho, que era um homem generoso e solidário,
segundo rezam as lendas, também se celebra a solidariedade, a amizade e a confraternização.
- Deu conta que a Mútua dos Pescadores, comemorou 76 anos. Disse que era uma organização
que, obviamente, estava ligada a Peniche, por várias razões, até porque, tem dirigentes da nossa
terra. Disse, ainda, que é uma cooperativa da área dos seguros, com uma implantação bastante
interessante, do ponto de vista da carteira que tem, aliás, o “Ponto Seguro” está associado à Mutua
dos Pescadores. Referiu que o “Ponto Seguro” acabava por ser uma espécie de mediadora de
seguros ao serviço da Mútua dos Pescadores e, portanto, também celebrava, por terem sido eles a
ganhar o concurso, até porque têm sempre boas propostas. Disse que foi feita a celebração dos 76
anos, com um encontro que envolveu, seguramente, uma centena de pessoas, no Auditório
Municipal. Deu conta que tinha sido convidado, na qualidade de Presidente da Cercipeniche e,
também, da Confecoop – Confederação das Cooperativas Portuguesas, para o almoço, onde foi
elogiado o apoio que tiveram e a forma como foram recebidos em Peniche, e, uma vez que haviam
pessoas de todo o país e das ilhas, na sua opinião, foi uma iniciativa muito importante. O senhor
Presidente da Câmara disse que, para além das comemorações, fizeram as jornadas técnicas,
durante dois dias, no Auditório do Edifício Cultural, em que elogiaram a forma como os
trabalhadores do município acompanharam a utilização do espaço. -----------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para
o prédio sito na Rua da Saudade, em Ferrel, apresentado em nome de Jacques Aygalenq –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1395/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de novembro 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
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555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua da
Saudade, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Jacques Aygalenq, no dia 27 de
novembro de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 6 de novembro de 2018.» (Doc.982 DPGU 204/17) -----------------------------2) Exposição sobre permuta de terreno, para o prédio sito no Sitio da Bica, em Ferrel,
apresentado em nome de Carlos Eduardo Correia Vala – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:
Deliberação n.º 1396/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a exposição sobre permuta de
terreno, para o prédio sito no Sítio da Bica, em Ferrel, apresentado em nome de Carlos Eduardo
Correia Vala, para que seja feita uma avaliação dos terrenos privados abrangidos pelo projeto.
(DPGU R512/17)-----------------------------------------------------------------------------------------------3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muro não confinante,
para o prédio sito na Rua António Cervantes, em Peniche, apresentado em nome de Cristina
Maria Alves Albano Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------Deliberação n.º 1397/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 7 de novembro 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 e muro não confinante, para o prédio sito na Rua António
Cervantes, localidade de Peniche, apresentado em nome de Cristina Maria Alves Albano Santos,
no dia 8 de maio de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 26 de outubro de 2018.» (Doc.983 DPGU 106/18) ---------------4) Pedido de licenciamento para ampliação/alteração de edifício habitacional, para o prédio
sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.º 6, em Peniche, apresentado em nome de Pedro e Susana
Coelho, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------Deliberação n.º 1398/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de novembro 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 Pedro e Susana Coelho, L.da, em 10 de julho de 2018, para ampliação/alteração de
edifício habitacional, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.º 6, localidade de Peniche,
nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 24.º do RJUE, na sua atual redação, pelos motivos
constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 6 de
novembro de 2018, nomeadamente por não contemplar plano de acessibilidades e por se verificar
o incumprimento de disposições regulamentares do Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU).» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.984 DPGU 158/18) ------------------------------------------5) 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: -------------Deliberação n.º 1399/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de novembro 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 previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
em articulação com o regime estabelecido nos n.os 1, 3 e 5 do artigo 164.º do Código do
Procedimento Administrativo, com a atual redação, ratificar as seguintes decisões tomadas por
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mim relativamente ao assunto suprarreferido, conforme proposto pelo júri do procedimento na
ata datada de 6 de novembro de 2018, e respetivos documentos anexos:
a) Aprovação das alterações, efetuadas pelo projetista, aos projetos de eletricidade e da linha de
média tensão; b) Aprovação das peças finais do procedimento.» O senhor Vereador Filipe Sales
não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.985
DPGU Proc. N.º210.A1/OM) --------------------------------------------------------------------------------6) Programa Base do Projeto de Reabilitação estrutural das Muralhas de Peniche – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1400/2018: Na sequência da apreciação do Programa-base relativo ao Projeto de
Reabilitação das Muralhas de Peniche, apresentado pela empresa projetista contratada para o efeito
- NCREP, Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, Lda, o senhor Presidente da
Câmara colocou à consideração da Câmara Municipal duas hipóteses quanto ao revestimento da
Muralha: Hipótese A – Cobertura integral com argamassa, à base de cal pigmentada, à cor ocre
amarelo; Hipótese B – Preenchimento com argamassa, apenas nas juntas, garantindo a manutenção
das argamassas antigas existentes. Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros
da Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela
Coligação Unitária Democrática, e dois votos contra, dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido
Social Democrata, aprovar a Hipótese B – Preenchimento com argamassa apenas nas juntas,
garantindo a manutenção das argamassas antigas existentes. Deliberado, ainda, aprovar o
Programa-base, nos termos e condições constantes da proposta de deliberação do Sr. Presidente,
do parecer técnico n.º 6/2018, emitido pelo Setor da Cultura, e da informação da DPGU, todos
datados de 9 de novembro de 2018. (Doc.986 DPGU Proc. 60/2018-Aprov.) ------------------------7) Licenciamento de trabalhos na via pública relativos à construção, instalação, ampliação, uso
e conservação de infraestruturas (redes e instalações de gás, eletricidade, telecomunicações,
etc.) - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------Deliberação n.º 1401/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente ao
licenciamento de trabalhos na via pública relativos à construção, instalação, ampliação, uso e
conservação de infraestruturas (redes e instalações de gás, eletricidade, telecomunicações, etc.),
para que o assunto seja analisado pelos respetivos serviços. (DPGU) ---------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
8) Sinalização vertical e horizontal, para reserva de lugar de estacionamento de cargas e
descargas, na Travessa do Bom Sucesso, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------Deliberação n.º 1402/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente,
datada de 30 de outubro de 2018, referente à sinalização vertical e horizontal, para reserva de lugar
de estacionamento de cargas e descargas, na Travessa do Bom Sucesso, em Peniche, para que
sejam consultados e auscultados os moradores. (NIPG 8064/18) ---------------------------------------9) Implantação de dissuasores de estacionamento, em frente a estabelecimento, em Peniche –
Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1403/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 7
de novembro 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,
na sua atual redação e, considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 31 de
outubro de 2018, propõe-se apreciação e decisão entre as três propostas (plantas em anexo) para
colocação de pinos dissuasores de estacionamento, em Peniche:
Proposta 1 – Autorização para colocação de pinos dissuasores em frente ao estabelecimento em
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ambos os arruamentos, Rua José Estevão e Rua António Cervantes;
Proposta 2 – Autorização para colocação de pinos dissuasores em frente ao estabelecimento na
Rua António Cervantes;
Proposta 3 – Autorização para colocação de pinos dissuasores em frente ao estabelecimento na
Rua José Estevão, conforme aprovação camarária datada de 24.01.2012.»
Deliberado aprovar a proposta 1, autorização para colocação de pinos dissuasores em frente ao
estabelecimento em ambos os arruamentos, Rua José Estevão e Rua António Cervantes. (Doc.987
NIPG 17682/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
10) Formação para professores de Cidadania e de Educação para o Património, a realizar em
coorganização com o CFAE-Oeste – Pelouro da Educação: ------------------------------------------Deliberação n.º 1404/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereadora Mark Ministro,
datada de 7 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando que o CFAE-Oeste apresentou uma proposta para desenvolver um programa
formativo de curta duração para técnicos das Atividades de Enriquecimento Curricular e
Docentes do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico sobre temas de Cidadania e de Educação
para o Património (com o Património local), nomeadamente, oficinas de formação que
possibilitem a criação de recursos didáticos e pedagógicos facilitadores e dinamizadores de uma
cultura patrimonial fundada no conhecimento dos recursos patrimoniais e da História do
concelho de Peniche, que se considera de extrema importância, 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, se associe à realização da formação para professores,
Cidadania e Educação para o Património, em coorganização com o CFAE-Oeste, nos termos do
memorando em anexo à presente proposta.» (Doc.988 NIPG 17683/18) -----------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
11) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianuais de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 22) – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1405/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita
Petinga, datada de 7 de novembro 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 7 de novembro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove
a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 22, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.989 NIPG 17680/18) ------------------------APOIOS DIVERSOS:
12) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “I Trilhos D. Pedro e D. Inês”, requerido
pela União Recreativa Desportiva Cultural do Paço – Pelouro da Administração Geral: -------Deliberação n.º 1406/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 7 de novembro 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 União Recreativa Desportiva Cultural do Paço, por requerimento,
registado nestes serviços no dia 5 de novembro de 2018, e considerando a informação da Secção
de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 6 de novembro de 2018, proponho
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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 manifestação desportiva, a realizar no
dia 18 de novembro de 2018, na Freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.
Taxas previstas: 13,00€ conforme alínea a) do número 1 do artigo 17.º da Tabela da Taxas.»
(Doc.990 NIPG 17469/18) ------------------------------------------------------------------------------------13) Atribuição de apoio para aquisição de um prédio, na Serra d´El-Rei, para Unidade de
Cuidados Continuados Integrados e ampliação da Residência para Idosos, requerido pela
APSERRA - Associação para Seniores de Serra d’El-Rei – Pelouro da Administração Geral: Deliberação n.º 1407/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, a Câmara
Municipal tomou conhecimento do pedido de apoio para aquisição de um prédio, na Serra d´ElRei, para Unidade de Cuidados Continuados Integrados e ampliação da Residência para Idosos,
requerido pela APSERRA – Associação para Seniores de Serra d´El-Rei. (NIPG 11427/18) -----APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1408/2018: 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 minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão
de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ---------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
28 de janeiro de 2019, 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)
_____________________________________

