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ATA N.º 31/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 2015 

 

Aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, 

reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche – Pelouro do 

Associativismo;----- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 

Associativismo;----- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens 

Atletas – Pelouro da Juventude; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Portugal 2020 - Investimentos Territoriais Integrados; ----------------------------  

 ------------------- 5) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU); ------  

 ------------------- 6) Portugal 2020 - Outros assuntos. ------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e vinte minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do 

Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

durante toda a reunião, e o Técnico Superior do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e 

Projetos, Rodolfo Veríssimo, durante a apreciação dos pontos quatro, cinco e seis da ordem do 

dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: --------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

1) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche – Pelouro do Associativismo: -------  
Deliberação n.º 933/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea a) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que se remeta à Assembleia Municipal o 

projeto da Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche. ------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques questionou se a Carta Local do Associativismo do 

Concelho de Peniche englobava todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social e todas 
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as associações sem fins lucrativos, pertencentes ao Concelho de Peniche. O senhor Presidente 

da Câmara confirmou que todas estavam englobadas, sem exceção. ----------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

2) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: -----------  
Deliberação n.º 934/2015: Considerando a competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e o estipulado no deliberado 

aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que se 

submeta o projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo a audiência dos 

interessados que como tal se tenham constituído no procedimento, observando o n.º 1 do artigo 

100.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente à colocação do regulamento para discussão 

pública, questionou se era a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal que colocava o 

documento para discussão. O senhor Presidente da Câmara recorreu à ajuda da senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, para esclarecer a questão. A senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro disse que seria a Assembleia 

Municipal a aprovar o regulamento e a envia-lo para discussão pública, de acordo com o novo 

Código do Procedimento Administrativo. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não ser essa 

a informação que conhecia, julgando ser o órgão executivo a enviar o documento para discussão 

pública. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, que posteriormente esclarecesse essa questão. --------------------------  

 

3) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 935/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que se remeta à Assembleia Municipal o 

projeto de Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas. --------  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu o objetivo do regulamento, dizendo que serve para 

regulamentar a atribuição de bolsas de mérito desportivo, tendo em conta as dificuldades que 

cada atleta possa ter e os resultados obtidos por cada um deles. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse ser do seu agrado a metodologia que o regulamento seguiu, tendo em conta que foi 

trabalhado no Concelho Municipal da Juventude, no qual o Partido Social Democrata tem um 

representante. Disse que a eficiência seria maior, aquando da apreciação do documento de 

regulamentação, uma vez que os contributos dados pela representante do PSD para a elaboração 

do mesmo foram sempre partilhados com os vereadores do PSD (Filipe Sales e Cristina Leitão), 

em abono da coerência. Disse julgar que algumas das propostas efetuadas pelo representante do 

PSD, com objetivo de acrescentar valor e aumentar a eficácia do regulamento, iriam ser 

atendidas, no entanto, e ao cruzar a informação dada pelo representante do PSD, relativamente 

aos contributos apresentados, no Conselho Municipal da Juventude e a versão final do 

regulamento, verificou que tal não se verificava. Fez algumas considerações relativamente a 

alguns pontos do regulamento, com os quais não concordava e que julga serem importantes de 

alterar, designadamente, a promoção do desporto no Concelho de Peniche no território, que 

passaria a e não no território e a publicitação das listas das candidaturas no site do município, as 

quais foram acolhidas. O senhor Vice-Presidente da Câmara considerou o regulamento como 

um instrumento importantíssimo de trabalho, no entanto, disse haver aspetos com os quais não 

concorda, designadamente o restringimento até aos 29 anos para elegibilidade à candidatura a 
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estes prémios, julgando que, com alguma flexibilidade, esta situação seja ultrapassada. Deu o 

exemplo da atleta Telma Santos, com 31 anos, que merece ser contemplada com este tipo de 

apoios. Sugeriu, relativamente à questão da definição do âmbito de aplicação do regulamento 

que ficassem abrangidos pelo regulamento os atletas que, apesar de não serem naturais de 

Peniche, vivam há mais de dois anos no Concelho, sugestão esta, aceite por todos. Propôs ainda 

que se eliminasse o ponto cinco e que se introduzisse a questão da avaliação, no ponto um, tendo 

sido também aceite a sua proposta de alteração ao regulamento. O senhor Vereador Filipe Sales 

não concordou com o alargamento do espectro, no que toca às idades dos atletas a atribuir 

prémios de mérito. Disse ser a favor do apoio aos atletas com méritos reconhecidos, no entanto e 

relativamente a méritos pontuais, como é o caso dos atletas que não se incluem em algumas das 

condições que o regulamento apresenta, mas que o merecem, disse dever-se analisar de outra 

forma. O senhor Presidente da Câmara referiu que o número de bolsas não é infinito e que o 

objetivo é concentra-las nos atletas mais jovens. Enumerou todas as alterações feitas ao 

regulamento, de acordo com os contributos dos senhores vereadores. ----------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

Foi efetuada uma apresentação enquadradora, pelos senhores Jorge Abrantes e Rodolfo 

Veríssimo, relativamente às questões relacionadas com o Portugal 2020. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta do ponto de situação relativamente às questões do novo quadro comunitário 

Portugal 2020. O senhor Vereador Ângelo Marques disse ter sido efetuado um bom 

enquadramento da situação, através das apresentações feitas pelos senhores Jorge Abrantes e 

Rodolfo Veríssimo. Concordou com o senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão dos 

prazos, uma vez que, falhando os prazos, fica comprometido todo o trabalho feito anteriormente. 

Fez uma comparação do atual quadro comunitário relativamente ao anterior, dizendo que está 

muito centralizado na questão dos objetivos, fazendo com que haja um acréscimo de 

responsabilidades, o que considerou positivo. Disse que o que tem de positivo relativamente aos 

objetivos tem sido um autêntico fracasso em relação à execução e à adaptabilidade. Fez 

referência a alguns programas de candidatura, aos quais o município poderia candidatar-se. O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves questionou relativamente ao valor pelo qual foi adjudicado o 

serviço prestado pela empresa que tem o projeto do PEDU. O senhor Presidente da Câmara 

respondeu que foram 17 000,00 €. O senhor Vereador Filipe Sales agradeceu aos senhores Jorge 

Abrantes e Rodolfo Veríssimo, pela apresentação efetuada. Estando as questões técnicas e 

procedimentais relativas às candidaturas asseguradas por recursos ímpares, disse que o cunho 

político deve ser aplicado na questão dos projetos, uma vez que as prioridades já se encontram 

estabelecidas e são consensuais, designadamente o fosso da muralha, a biblioteca, o mercado 

municipal, etc. Disse haver um outro domínio do Portugal 2020 que lhe parecia interessante ter 

em linha de conta, que é o condão que as autarquias têm no desenvolvimento económico e social 

dos concelhos. Disse ser interessante haver um gabinete de apoio ao empreendedor a funcionar 

de uma forma dinâmica e que acreditava que todo o tipo de apoios que a autarquia pode prestar à 

comunidade local será benéfica e para o proveito de todos. O senhor Presidente da Câmara fez 

um último esclarecimento relativamente às questões abordadas no novo quadro comunitário. -----  

 

4) Portugal 2020 - Investimentos Territoriais Integrados:----------------------------------------------  
Deliberação n.º 936/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação dos 

processos relativos a Investimentos Territoriais Integrados. ---------------------------------------------  

 

5) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): -----------------------  
Deliberação n.º 937/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 
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processo relativo ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). ------------------------  

 

6) Portugal 2020 - Outros assuntos: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 938/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação de 

outros processos relativos ao Portugal 2020.----------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 939/2015: 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 vinte e três horas e cinquenta 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,                                                      , Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada 

no dia 6 de agosto, 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, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


