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ATA N.º 18/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 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) Serviço de elaboração do projeto da ligação pedonal e ciclável entre o parque 

urbano e o Casal da Vala – Pelouro do Planeamento; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização de alteração e ampliação de edifício 

de hospedagem, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Peniche 

Surf Camp PSC, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para ampliação e legalização de edifício de habitação 

e comércio, sito na Rua da Paz, em Ferrel, apresentado em nome de Rita Maria Teófilo Vala – 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento nº 1/94, 

apresentado em nome de Baleal Sol - Construções e Turismo, L.da – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para alteração de uso de estabelecimento de 

alojamento local para hoteleiro, para o prédio sito na Rua dos Salgados, nos Casais do Baleal, 

apresentado pela empresa Neptune Warriors, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------  

 ------------------- 6) Pedido de dispensa do pagamento de taxas correspondentes ao pedido de 

ocupação da via pública, apresentado pelo Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de 

Geraldes, para pintura do prédio sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes – 

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

 ------------------- 7) Empreitada de Retificações à Construção do Centro Escolar de Atouguia da 

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

 ------------------- 8) Requalificação e modernização do edifício onde funciona o centro de dia e 

serviço de apoio domiciliário acoplado do Centro Social da Bufarda – Pelouro do Planeamento e 

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

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

 ------------------- 9) Logotipo do Município de Peniche – Pelouro da Comunicação; ---------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua 

Filipa Marteleira, na Consolação, requerida por Mário Luís Calçada Pereira – Pelouro das Obras 

Municipais;----------------------------------- -------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Arrendamento de uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado 

Sportágua – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a março de 2018, e fundos disponíveis 

referentes a março e abril de 2018 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Adesão do Município de Peniche ao Programa WIFI4EU da Comissão 

Europeia – Pelouro dos Fundos Comunitários; -------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado 

Passeio Veículos Motorizados de Duas Rodas “As Ferrugentas”, solicitado pela Associação 

Cultural e Recreativa de Casais Brancos, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; 

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

 ------------------- 15) Atribuição de apoio ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para 

a organização do Convívio de Pesca CSP/Câmara Municipal de Peniche, SIMAR e CCD Loures 

– Pelouro do Associativismo;--------------- ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Apoio para a limpeza de uma habitação, sita na Rua do Celeiro, em Atouguia 

da Baleia – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Atribuição de apoio logístico para as atividades submetidas na 1.ª fase de 

candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 

Associativismo.-------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos, encontrando-se na 

sala os 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 Patrícia 

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

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

Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

durante a apreciação e votação dos pontos um a oito da ordem do dia. ---------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 11 e 12/2018, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 12 e 19 de março de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos 

textos terem sido previamente distribuídos 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. As atas n.os 9 e 10/2018, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 26 de fevereiro e 5 de março de 2018, foram igualmente presentes, não tendo 

sido aprovadas por terem sido solicitadas retificações aos respetivos textos. --------------------------  

 

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: 
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Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de abril, promoveu uma deslocação à ilha da Berlenga, com os serviços, para avaliação 

técnica, no sentido de se verificar onde era necessário intervir. Deu nota de que, durante a semana, 

iriam ser transportados alguns materiais e que as obras seriam estavam previstas iniciarem-se, na 

próxima segunda-feira. Informou que no dia 3 de maio, seria efetuada mais uma visita à ilha, para 

vistoria técnica. Disse parecer-lhe interessante combinar-se uma visita à ilha da Berlenga, com 

participação dos senhores Vereadores. -----------------------------------------------------------------------  

- Deu conta de, no dia 24 de abril, ter sido assinado o contrato de alteração do projeto do edifício 

da antiga central elétrica e assinado o contrato para execução do projeto da segunda fase do fosso 

da muralha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, possivelmente, durante a semana, seria assinado o contrato para execução da 

empreitada de requalificação do espaço envolvente dos bairros sociais. -------------------------------   

- Agradeceu aos que organizaram e participaram nas comemorações do 25 de abril. ----------------  

- Informou que, nas comemorações do Dia do Pescador, iriam atuar fadistas de Peniche, o Emanuel 

Soares e Cristina Luz. Referiu o convite que foi efetuado ao fadista Humberto Silva, que se 

encontra no Canadá, e que por motivos de saúde não poderá estar presente. --------------------------    

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Felicitou o Grupo Calé, a ESTM e a ESAD, pela iniciativa de comercialização da Renda Doce e 

um agradecimento especial à Técnica Superior do Município Marisa Ferreira, pelo seu empenho e 

dedicação na realização deste projeto. -----------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu ao The Guardian, por ter colocado Peniche entre as escolhas, na lista das doze 

melhores cidades com espirito de verão, no sul da Europa e ao Doutor Lui Marques Mendes, pela 

referência que fez à cidade de Peniche, na sua crónica no Jornal da Noite, do canal televisivo SIC. 

- Informou do contacto que a Liga Portuguesa Contra o Cancro, Delegação de Peniche e Núcleo 

Regional do Sul, para realização da iniciativa Um Dia Pela Vida, em Peniche. Deu nota de que, na 

próxima reunião da Câmara Municipal, seria presente uma proposta de deliberação, no sentido de 

apoiar a iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, no dia 2 de maio, iria estar presente na RTP Porto, uma delegação do Município 

de Peniche, constituída pela própria, três rendilheiras e dois elementos do Grupo Calé, para 

participar no programa televisivo A Praça, com transmissão em direto às 10h30. --------------------  

- Lembrou que no dia 6 de maio, seria realizada uma pequena homenagem às mães rendilheiras, 

no Jardim Municipal, pelas 16h00. ---------------------------------------------------------------------------      

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Felicitou o Sporting Clube Vila Maria, por ter representado condignamente Peniche, na final da 

Taça do Inatel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota do ofício enviado pela DGEstE, relacionado com a Rede Escolar, onde propõem o 

encerramento do Jardim de Infância de Ribafria e da Escola Básica de São Bernardino e aguardam 

a posição da Câmara Municipal, relativamente a este assunto. Disse que a DGEstE deveria querer 

referir-se à Escola Básica de Ribafria, uma vez que o Jardim de Infância, já se encontra encerrado, 

há dois anos. No dia 27 de abril, reuniu com a Direção do Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia e com os pais dos alunos em causa. Disse que a posição dos pais é de não se oporem ao 

encerramento da Escola de Ribafria e uma posição contrária e liminar, no caso da escola de São 

Bernardino. Deu nota de um outro facto alegado pelos pais que se prende com a abertura do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia, no próximo ano letivo, que vai obrigar a um grande reajuste em 

termos da rede escolar, sendo essa a melhor altura para tais alterações. Disse que a sua proposta 

vai no sentido de apoiar ambas as posições dos encarregados de educação. ---------------------------    
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Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Saudou as comemorações do 25 de abril, nomeadamente a quem as organizou e participou. Disse 

ter gostado particularmente do hastear da bandeira, por ter sido diferente, com a participação dos 

jovens Arrufeiros da Atouguia da Baleia, aproveitando para saudar este projeto da escola e desejar 

que tenha continuidade, dado o excelente trabalho que tem vindo a ser efetuado. --------------------  

- Relativamente à casa do cabo de mar, disse que tinha de ser tomada uma posição, e que, na sua 

opinião, deveria ser a pronúncia por parte da Câmara Municipal, junto da Docapesca, no sentido 

de dar seguimento ao processo, nos trâmites previstos no concurso. ------------------------------------  

- Relativamente à questão do encerramento das escolas, disse que, por definição, têm de ser 

pedagogicamente razoáveis, e ter uma escola a funcionar com dez alunos, não é muito defensável. 

Disse ficar muito preocupado, cada vez que há o encerramento de uma escola, na medida em que 

considera que a escola é muito mais do que um espaço de educação, ensino e aprendizagem, sendo 

uma referência para as próprias comunidades. Disse não ver qualquer problema relativamente à 

Ribafria, uma vez que, os pais são de acordo com a solução apresentada e vai ao encontro daquilo 

que julga ser o mais correto. No que toca a São Bernardino, na sua opinião, a melhor opção era o 

encerramento, todavia é sensível ao argumento apresentado relativamente ao Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Saudou o espetáculo de dança inclusiva, em Atouguia da Baleia, promovido por um grupo de 

alunos com deficiências de tipologias severas, de uma escola de Santa Cruz, e disse ter ficado 

muito bem impressionado com o trabalho desenvolvido por esta escola. ------------------------------    

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que gostaria de ter uma ideia mais precisa relativamente às obras que se irão realizar na 

Berlenga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que, no ano anterior, na mesma altura, havia alertado para o estado em que se 

encontravam diversas instalações na ilha, bem como todo o seu aspeto geral. Disse que se deveria 

encontrar uma solução. O senhor Presidente da Câmara disse que os trabalhadores do Município 

não estão na ilha há mais tempo porque as condições atmosféricas não têm permitido. 

Relativamente às obras disse serem as de manutenção, que são uma necessidade absoluta numa 

primeira fase, no cais, na ponte, no acesso ao farol, etc. Disse que as limpezas também estão 

atrasadas, relativamente ao que era desejável, pelo mesmo motivo, as condições atmosféricas. ---  

- Questionou se o contrato da pessoa que iria para a Berlenga trabalhar era anual ou semestral. E 

referiu não ser habitual que fosse tão tarde. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o 

contrato com o trabalhador está a ser elaborado e é temporário. -----------------------------------------  

- Sobre o encerramento das escolas, disse que o assunto já deveria ter sido esclarecido com a 

DGEstE, tendo em conta que o Jardim de Infância de Ribafria se encontra encerrado há dois anos. 

O senhor Vereador Rogério Cação disse concordar com o senhor Vereador Jorge Gonçalves, uma 

vez que se está a deduzir que foi um engano da DGEstE, mas poderá ter sido uma falha de 

informação, e por isso, julga que deverá ser efetuado um contacto com a DGEstE, para clarificação 

da situação. O senhor Presidente da Câmara disse que o ofício deu entrada na segunda-feira 

passada e que só foi possível reunir com os pais na sexta-feira. Disse que, a decisão relativamente 

ao Jardim de Infância da Ribafria está tomada e que, em relação à Escola Básica da Ribafria, 

considera não haver qualquer problema, uma vez que há aceitação, por parte dos pais, todavia, é 

uma situação que se irá clarificar com a DGEstE. ---------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Começou por elevar os valores de abril, fazendo um lamento, mas também, um registo de 

esperança. Disse lamentar a discussão sobre a comissão de acompanhamento do PDM, a que 
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puderam assistir na sexta-feira. Disse que, até determinado momento, achou benéfico e ficou 

esperançada, que outro grupo municipal apresentasse uma proposta, que complementasse a sua, 

na medida em que considera que os Vereadores do PSD, estão sempre um pouco sós, neste tipo de 

assuntos, seja na intervenção ou na apresentação de propostas. Referiu ser notório que marcam a 

questão do PDM como uma prioridade das suas intervenções. Disse que pretendem, sempre, 

apresentar e promover as melhores soluções para o concelho, quando discutem este instrumento. 

Lembrou a proposta que efetuaram, quando tiveram conhecimento do agendamento deste assunto 

para a Assembleia Municipal de Fevereiro, dizendo ter sido uma proposta conversada, debatida e 

ponderada, porque acreditavam ser possível concretizar o objetivo com a solução proposta. Disse 

que a proposta de criação de uma comissão de acompanhamento local para acompanhamento do 

processo de revisão do PDM, que foi a proposta efetuada, deve ser especializada, com gente 

especialista nos diferentes domínios, e não para procurar meras opiniões e que não dispensa a 

participação pública, que defende ter de ser precoce e incluir todas as associações, entre outros 

instituições e organismos. Disse que o Fórum do Associativismo poderá ser o local próprio para 

se fazer a consulta deste conhecimento difuso. Disse esperar que na reunião que se vai realizar, se 

encontre uma solução. Disse temer, tendo em conta a forma como as coisas foram colocadas, que 

haja alguma dificuldade no seguimento deste trabalho, reiterando, o seu lamento. O senhor 

Presidente da Câmara disse que, independentemente da diferença de opinião que possa ter com 

a senhora Vereadora Cristina Leitão, não iria impor a sua vontade, aos eleitos do grupo que faz 

parte, sobre aquela matéria. Disse que, na sua opinião, tinha sido efetuada votação e que 

simpatizava com a proposta que foi apresentada, de não serem só pessoas especializadas a 

constituir a comissão, dizendo que, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais se pode 

enriquecer o debate. Disse que, em relação ao entendimento que tem, de que são os eleitos do PSD 

que demonstram mais interesse em debater o PDM, disse que, desde a primeira hora que procura, 

nesta e noutras matérias criar novas dinâmicas com partilha absoluta com os senhores Vereadores 

e outros eleitos. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, sendo esta uma discussão da 

Assembleia Municipal, deveria estar no âmbito desse órgão. Disse já ter feito referência que o 

PDM é um processo muito mais acompanhado pela Câmara Municipal do que pela Assembleia 

Municipal, porque a aprovação da revisão do PDM compete, em primeira instância à Câmara 

Municipal, que depois submete à deliberação da Assembleia Municipal, não sendo por isso 

possível à Assembleia Municipal se pronunciar, de forma deliberativa, relativamente a este 

instrumento. Disse ter ficado um pouco surpreendido com a intervenção da senhora Vereadora 

Cristina Leitão, uma vez que, quem apresentou a proposta de criação de uma comissão de 

acompanhamento municipal foi o PS. Disse que o que havia ficado assente, numa reunião da 

Câmara Municipal, era que o senhor Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal conversassem, por forma a verificar as vantagens da criação dessa comissão de 

acompanhamento do PDM. Deu nota de que o PSD, na sessão da Assembleia Municipal, ao 

colocar em cima da mesa a sua proposta, nem deu hipótese de se saber o resultado dessa 

conversação. Disse, ainda, não entender por que razão o PSD nunca apresentou esta proposta na 

Câmara Municipal. Disse julgar que todos tinham de caminhar neste processo sob um ponto de 

vista global dos interesses do concelho de Peniche e não sob um ponto de vista de fazer ver na 

praça pública que são só alguns, os interessados nisso, considerando que este é o ponto de partida 

para as coisas correrem mal. Disse ser normal que cada comissão, face às temáticas que estão em 

discussão, chame instituições com peso nesses setores. A senhora Vereadora Cristina Leitão 

esclareceu que havia dito ser um lamento e uma nota pessoal, que a liberdade lhe permitia fazer. 

Relativamente à proposta apresentada pelo PS, a que o senhor Vereador Jorge Gonçalves se 

referiu, disse ter concordado com a mesma, e que de imediato acompanharam a sua posição. 

Justificou a ausência de apresentação de uma proposta em reunião de câmara, por parte dos 

Vereadores do PSD, porque havia ficado definido que era para a Assembleia Municipal. Disse ser 
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natural que haja opiniões divergentes, e que mais do que ser normal, é saudável. Lembrou que 

terminou a sua intervenção dizendo que o que era realmente importante era um PDM que 

resolvesse os problemas da terra. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não retirar o direito 

a ninguém de se lamentar mas que também ninguém lhe retirava o direito de comentar os lamentos. 

Esclareceu que o que ficou definido foi que o senhor Presidente da Câmara e o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal conversassem, por forma a verificar as vantagens da criação dessa 

comissão de acompanhamento do PDM que integrassem membros da Câmara e da Assembleia 

Municipal. O senhor Vereador Rogério Cação disse julgar que toda a gente se vai empenhar na 

discussão do PDM e que era reservado nas suas intervenções sobre o assunto, naquilo que são 

domínios técnicos, assumindo a sua ignorância nessa área. Subscreveu a importância do PDM, 

como um instrumento estratégico, como referência de desenvolvimento, como referência de 

progresso no território, etc. Disse que estava confortável com a proposta apresentada pelo PSD. 

Disse que, em relação ao autocaravanismo, o estacionamento e a pernoita devem ser orientados 

para os parques existentes, e só posteriormente, é que se pode avaliar se existem ou não condições 

nesses parques, para todos. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que olhasse para esta matéria 

com grande preocupação e com rapidez. O senhor Presidente da Câmara disse que o concelho 

de Peniche tem um problema claro com o autocaravanismo, provavelmente, porque não se 

aproveitou a oportunidade de criar alternativas, aquando da discussão do respetivo regulamento. 

Disse, ainda, que não estão criadas condições suficientes, só porque existem dois ou três espaços 

para acolhimento das autocaravanas, durante a noite. Disse que sentir-se-á mais confortável 

quando tiver condições para encontrar outras alternativas, que foi o que sempre defendeu, todavia, 

considera que, a curto prazo, há medidas que podem ser tomadas. --------------------------------------  

- Disse estarem pendentes dois assuntos deveras importantes, e que tem a ver com as concessões 

municipais, nomeadamente, a Nau dos Corvos e o San Pedro de Alcantara. Disse ter ficado de ser 

prestada uma informação pela Dr.ª Ana Cláudia Guedes, que não foi disponibilizada até à data, e 

que agradecia que o fizessem. Solicitou uma reunião por forma a estarem presentes os técnicos 

que fizeram as informações relativamente a estes assuntos, uma vez que, as informações não eram 

coerentes. Disse que, relativamente ao San Pedro de Alcantara e apesar de terem recebido o e-mail 

do Dr. Paulo Faria sobre o assunto, considera necessário que se faça um relatório final e que lhes 

seja dado conhecimento. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação à Nau dos 

Corvos, o assunto seria presente assim que possível. Disse que a informação seria enviada aos 

senhores Vereadores e que aguardavam uma reunião com a Dr.ª Ana Cláudia Guedes, para 

abordarem o assunto. Relativamente ao San Pedro de Alcantra disse que o processo estava em fase 

final com a elaboração de um relatório pelo Dr. Paulo Faria, mas foram acrescentados novos 

elementos ao processo, tendo em conta a apresentação de uma participação em tribunal, pelo 

senhor António Pelerito.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Lembrou o senhor Presidente da Câmara do pedido que fez relativamente a uma documentação 

específica sobre o PDM, para que, quando houvessem reuniões sobre o assunto, estivesse 

informada. O senhor Presidente da Câmara disse ter dado orientação para serem 

disponibilizados, no entanto essa disponibilização depende da equipa externa que acompanha o 

processo de revisão do PDM. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação a uma intervenção que está a ser efetuada pela Junta de Freguesia de Peniche, junto 

ao Bairro de Santa Ana, de alinhamentos de estacionamento e passeio, perguntou quais as 

alterações, que sabe terem sido solicitadas pela senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Peniche, ao projeto inicial, e disse que gostaria que o assunto fosse presente à Câmara, por 

considerar que a mesma tem uma palavra a dizer sobre isso. O senhor Presidente da Câmara 

esclareceu que a Junta de Freguesia solicitou uma alteração ao projeto de reabilitação do espaço, 

que tem a ver com estacionamentos e construção de acessos pedonais e melhoramento de algumas 
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zonas. Deu nota da dificuldade que existe em termos de recursos humanos, para alterar este e 

outros projetos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota de um imóvel municipal que se encontra junto ao espaço onde existe um esgoto a céu 

aberto na Barroca, que julga necessitar de avaliação, por constituir um foco de insalubridade e 

prejudicar os espaços confinantes. O senhor Presidente da Câmara concordou com a sugestão da 

senhora Vereadora, para se proceder à avaliação da situação, sendo para isso necessário uma 

deslocação ao local para verificar as condições. ------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria que o senhor Presidente da Câmara desse nota de, para quando estavam 

previstas as reuniões com as entidades APA e Docapesca e para quando a preparação para as 

referidas reuniões. O senhor Presidente da Câmara disse que, em termos de agenda, ainda não 

foi possível conciliar um dia para reunir. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Em nome dos Vereadores do PSD, associou-se aos votos anteriormente proferidos pelos senhores 

Vereadores Mark Ministro e Ana Rita Petinga. ------------------------------------------------------------  

- Referiu a intervenção da senhora Vereadora Cristina Leitão e reiterou a ideia de se tratar de um 

lamento pessoal e disse entender que as divergências nas opiniões, são saudáveis em democracia, 

partilhando que, internamente, ele próprio e a Vereadora Cristina, também tinham algumas 

divergências, e que era importante haver estes contrapontos numa equipa, para que as questões 

sejam muito melhor avaliadas. Corroborou com o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves quando disse que, do ponto de vista global, todos estavam ali para defender os interesses 

de Peniche. Disse que todos tinham direito a ter opinião, todos tinham direito a expressá-la, 

independentemente das competências técnicas de cada um, e essas eram algumas das conquistas 

de abril. Disse sentir-se legitimado, apesar de leigo nesta matéria do PDM, para apresentar 

propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Expressou o seu lamento às declarações que foram dadas, na passada sexta-feira, pelo senhor 

Ministro da Cultura, quando se referia à Fortaleza de Peniche, comparando-a a Auschwitz. O 

senhor Presidente da Câmara disse estar a dar-se relevo ao que foi dito. ----------------------------  

- Relativamente à questão da Docapesca e tendo em conta o e-mail que os senhor Vereador Rogério 

Cação enviou, onde reforça e corrobora a importância de se concertar uma posição, disse julgar 

que é fundamental que a Câmara Municipal concerte uma posição ou alinhave um plano de 

concertação dessa posição. Disse que se deveria ter informação clara sobre, de que forma e quando 

é que se iria concertar essa posição. O senhor Presidente da Câmara disse que tem de se saber 

claramente, o que se vai transmitir à Docapesca, relativamente ao concurso. Disse que o assunto 

seria presente na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

- Relativamente à compatibilidade na eficácia dos cuidados de saúde primários e hospitalar, no 

mesmo espaço, esclareceu que a posição do PSD é de reivindicação de cuidados de saúde, em 

condições adequadas à sua prática. Questionou se já houve mais algum desenvolvimento 

relativamente a esta matéria. O senhor Presidente da Câmara deu nota das reuniões que tem tido 

sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, relativamente à questão da DGEstE, não se pode deduzir que, não era à Escola Básica 

mas ao Jardim de Infância, da Ribafria, que se queriam referir e dizer que se concorda com o 

encerramento do Jardim de Infância, uma vez que, já se encontra encerrado. Segundo percebeu, 

não se referiram ao 1.º ciclo e por isso, considera que não se devem pronunciar sobre isso, sob 

pena de se anteciparem à correção da DGEstE. O senhor Vereador Mark Ministro esclareceu que 

contactaram com a DGEstE e que foi explicado que, uma vez que, a Escola Básica, não tem código 

atribuído, o código do Jardim de Infância serve para ambos e por isso a referência para 

encerramento é também para a Escola Básica da Ribafria. -----------------------------------------------    
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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) Serviço de elaboração do projeto da ligação pedonal e ciclável entre o parque urbano e o 

Casal da Vala – Pelouro do Planeamento: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 574/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Propõe-se que a Ex.ma Câmara Municipal, no uso da competência própria prevista na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o programa-base 

apresentado pelo projetista, nas condições dos pareceres internos emitidos, todos em anexo.» 

(Doc.392 Proc.º 69/2017 – Aprov.) --------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para legalização de alteração e ampliação de edifício de 

hospedagem, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Peniche 

Surf Camp PSC, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 575/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

aprovar o projeto de arquitetura, relativo ao pedido de licenciamento para legalização de alteração 

e ampliação de edifício de hospedagem, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado 

em nome de Peniche Surf Camp PSC, L.da, tendo por base os pareceres emitidos pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 17 de abril de 2018. (Doc.393 DPGU 144/17) -----  

 

3) Pedido de licenciamento para ampliação e legalização de edifício de habitação e comércio, 

sito na Rua da Paz, em Ferrel, apresentado em nome de Rita Maria Teófilo Vala – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 576/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de abril 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 ampliação e legalização de edifício de habitação e comércio, para o prédio sito na Rua da 

Paz, n.º 10, em Ferrel, apresentado em nome de Rita Maria Teófilo Vala, no dia 6 de outubro de 

2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 18 de abril de 2018.» (Doc.394 DPGU 169/17) -----------------------------------------------   

 

4) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento nº 1/94, apresentado em 

nome de Baleal Sol - Construções e Turismo, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----  
Deliberação n.º 577/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o pedido de alteração ao loteamento, titulado pelo alvará n.º 1/90 emitido em 

1990/01/11, a qual consiste na alteração ao uso do lote D1 de “Equipamento desportivo e 

Alojamento” para “Serviços”, apresentado em 2018/04/12, em nome de Neptune Warriors, Lda., 

ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
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a sua atual redação, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 2018/04/26.» (Doc.395 DPGU 984 I/DOM) ---------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para alteração de uso de estabelecimento de alojamento local para 

hoteleiro, para o prédio sito na Rua dos Salgados, nos Casais do Baleal, apresentado pela 

empresa Neptune Warriors, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------  
Deliberação n.º 578/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para alterações de estabelecimento de alojamento local para estabelecimento hoteleiro-hotel 3* 

“Sharks Lodge”, para o prédio sito na rua dos salgados, Lote D1, localidade de Casais do Baleal, 

apresentado em nome de Neptune Warriors, Lda., no dia 2017/12/15, nas condições do parecer 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/04/26.» (Doc.396 

DPGU 215/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de dispensa do pagamento de taxas correspondentes ao pedido de ocupação da via 

pública, apresentado pelo Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes, para 

pintura do prédio sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 579/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Dispensar o pagamento das taxas devidas pela ocupação da via pública, no valor de 31,75 €, 

nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do 

Município de Peniche, apresentado pelo Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de 

Geraldes, em 12 de março de 2018, para pintura exterior do prédio sito na Rua Frei João da 

Santíssima Trindade, n.º 38, localidade de Geraldes, sem alteração da cor.» (Doc.397 DPGU 

38/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Empreitada de Retificações à Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 580/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Que a Ex.ma Câmara Municipal ratifique a decisão do Sr. Presidente, tomada em 24/04/2018, 

no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do Código 

dos Contratos Públicos e do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 

com o disposto no n.º 3 do art.º 35.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, relativa à 

aprovação da minuta do anúncio do concurso público da empreitada de retificações à construção 

do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.398 DPGU Proc.º 

441.B1/OM) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Requalificação e modernização do edifício onde funciona o centro de dia e serviço de apoio 

domiciliário acoplado do Centro Social da Bufarda – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -  
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Deliberação n.º 581/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

aprovar o projeto de arquitetura para requalificação e modernização do edifício onde funciona o 

centro de dia e serviço de apoio domiciliário acoplado do Centro Social da Bufarda. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (Doc.399 DPGU 92/18) ----------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

9) Logotipo do Município de Peniche – Pelouro da Comunicação: ----------------------------------  
Deliberação n.º 582/2018: A proposta de logotipo do Município de Peniche, foi retirado da ordem 

do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Filipa Marteleira, 

na Consolação, requerida por Mário Luís Calçada Pereira – Pelouro das Obras Municipais: --  
Deliberação n.º 583/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), proponho que a Câmara Municipal aprecie para certificar em conformidade com o 

Auto de vistoria em anexo, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao 

prédio sito na Rua Filipa Marteleira, Lote 6, Lugar da Estrada, em nome de Mário Luís Calçada 

Pereira, Canalizações, Lda.» (Doc.400 NIPG 6393/18) --------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

11) Arrendamento de uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado Sportágua 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 584/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 20 

de abril 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 prazo do último arrendamento termina no dia 30 de abril de 2018 e que a 

empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, Lda., tem explorado nos últimos anos o 

parque de diversões instalado na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em 

Peniche, e que o procedimento com vista ao arrendamento daquele espaço, provavelmente, não 

está concluído nos próximos meses. 

Proponho arrendar à empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, Lda. uma parcela de 

terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde 

funciona o parque de diversões denominado Sportágua, por 6 meses, nas seguintes condições: 

1. O arrendamento vigorará desde 1 de maio de 2018 e 31 de outubro de 2018, sem possibilidade 

de renovação e sem direito a qualquer indemnização.  

2. O arrendatário devolverá ao Município de Peniche os bens arrendados, até ao dia 31 de 

outubro de 2018, em perfeito estado de conservação e utilização e livres de qualquer ónus.  

3. No dia da assinatura do contrato, será paga uma renda, no valor de 10 000 euros, 

correspondente ao período de arrendamento. 

4. Ficará estabelecido no contrato de arrendamento a celebrar, que a empresa Sportágua – 

Parque de Diversões Aquáticas, Lda. não se opõe à abertura de um procedimento público 
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promovido pelo Município de Peniche, para um futuro arrendamento do espaço e autoriza visitas 

às instalações, por quem o Município indicar, no âmbito do referido procedimento.» --------------  

Na sequência da discussão realizada sobre o assunto, deliberado, por maioria, com duas abstenções 

dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Filipe Sales e Cristina Leitão, e cinco votos 

a favor dos restantes membros da Câmara, aprovar a proposta verbal do senhor Presidente para 

que o arrendamento à empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, L.da, de uma parcela 

de terreno sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde 

funciona o parque de diversões denominado Sportágua, seja efetuado por um período de doze 

meses, e que o valor da renda correspondente ao período de arrendamento, a pagar no dia da 

assinatura do contrato, seja de 20.000,00 euros. (Doc.401 NIPG 6192/18) ----------------------------  

  

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

12) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a março de 2018, e fundos disponíveis referentes a março 

e abril de 2018 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 585/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a março de 2018, e fundos disponíveis 

referentes a março e abril de 2018. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. -------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

13) Adesão do Município de Peniche ao Programa WIFI4EU da Comissão Europeia – Pelouro 

dos Fundos Comunitários:------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 586/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, 

datada de 26.04.2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências 

previstas nas alíneas r) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove a adesão ao Programa WIFI4EU da Comissão Europeia.» O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.402 NIPG 6391/18) ----------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

14) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado Passeio 

Veículos Motorizados de Duas Rodas “As Ferrugentas”, solicitado pela Associação Cultural e 

Recreativa de Casais Brancos, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: -------  
Deliberação n.º 587/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 de abril 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 de Casais Brancos, por 

requerimento, registado nestes serviços a 3 de abril de 2018, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 15 de abril de 2018, 

proponho que se autorize a emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza 

Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas 
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do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março; para a realização do 

Passeio de Veículos Motorizados de duas Rodas, denominado “As Ferrugentas”, no Concelho de 

Peniche, no dia 6 de maio de 2018. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Cultural Recreativa de Casais 

Brancos, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Veículos Motorizados de duas 

Rodas, denominado “As Ferrugentas”, no Concelho de Peniche, no dia 6 de maio de 2018.» O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.403 NIPG 5048/18) ----------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

15) Atribuição de apoio ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a 

organização do Convívio de Pesca CSP/Câmara Municipal de Peniche, SIMAR e CCD Loures 

– Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 588/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 24 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea p) 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 5º e 51º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche o apoio logístico para a organização do Convívio de 

Pesca CSP/CMP, SIMAR e CCD Loures, que terá lugar no dia 12 de maio, 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.404 NIPG 

6384/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

16) Apoio para a limpeza de uma habitação, sita na Rua do Celeiro, em Atouguia da Baleia – 

Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 589/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da Técnica Superior Alda Marques, referente à necessidade de 

intervenção na habitação sita na Rua do Celeiro, n.º 2, 1.º Esquerdo em Atouguia da Baleia, 

residência de um cidadão de 74 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, proponho 

que a Câmara Municipal de Peniche, no uso da competência estabelecida na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 setembro, proceda à realização de uma limpeza 

habitacional, a desenvolver pelo Serviço de Higiene e Limpeza.» (Doc.405 NIPG 6383/18) -------   

 

17) Atribuição de apoio logístico para as atividades submetidas na 1.ª fase de candidaturas ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: --  
Deliberação n.º 590/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 26 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação da técnica superior Sofia Gomes, datada de 26 de abril de 2018, 

que se anexa.  

Considerando que há condições para conceder o apoio logístico solicitado e sem prejuízo destas 
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candidaturas serem apreciadas na avaliação da 1.ª fase de apoio às atividades regulares, 

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 de acordo com a deliberação de 

Câmara n.º 625/2017, do dia 22/05/2017, conceda o apoio logístico às associações que se seguem 

para a realização das atividades, nos termos abaixo mencionados: 

 

Pedidos de Apoio Logístico 

- 1.ª Fase de Candidaturas RMAA - 

 

Associação Tipologia de Apoio Atividade 

Data de 

Início da 

Atividade 

Apoio Logístico 

Sociedade 

Filarmónica União 

Primeiro de 

Dezembro  1902 de 

Atouguia da Baleia 

2.2.2. Projetos de 

produção artística, 

de espetáculos e 

festivais, nos vários 

domínios das artes 

7º Passeio de 

Clássicos 
06/05/2018 

1 Pórtico 

35 Baias 

CERCIPeniche, 

Cooperativa de 

Educação e 

Reabilitação de 

Cidadãos 

Inadaptados, CRL 

2.3. Atividade 

Solidária e 

Humanitária  

Campanha 

Pirilampo Mágico 

2018 

17/05/2018 

1 Casa de Madeira a 

colocar na Praça Jacob 

(ponto de venda da 

campanha)                        

1 Ligação elétrica para 

a casa de madeira                        

1 Élio para encher 

balões (arruada de 

abertura)                        

1 Colocação de faixa 

nos portões de Peniche 

Clube de Ténis de 

Peniche 

2.1.2. Apoio à 

Organização de 

Eventos e 

Atividades 

Desportivas 

Competitivas 

XXIV Torneio "Os 

Carapaus" 
25/05/2018 

25 cadeiras 

1 mini tenda  

Associação 

Educação Física, 

Cultural e 

Recreativa 

Penichense 

2.2.2. Projetos de 

produção artística, 

de espetáculos e 

festivais, nos vários 

domínios das artes 

Teatro/Revista 

Nazarenos 
28/05/2018 

Autocarro Transporte 

54px 1 

100 Cadeiras Plásticas 

12 vasos de flores  

6 caixotes de lixo  

Núcleo de Peniche 

da Liga dos 

Combatentes 

2.3. Atividade 

Solidária e 

Humanitária  

Peregrinação 

Nacional a Fátima  
26/05/2018 

Autocarro 52 lugares 8h 

a 18h 1 

Atlético Clube de 

Geraldes 

2.2.2. Projetos de 

produção artística, 

de espetáculos e 

festivais, nos vários 

domínios das artes 

Almoço de Porco no 

Espeto 
27/05/2018 1 Tenda 15m x 10m 

1 Valor apresentado, tem por base a deliberação de Câmara n.º 625/2017, que regula a isenção 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 591/2018: 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 doze horas e quinze 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 

25 de junho 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) 

 

_____________________________________ 


