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ATA N.º 26/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique
Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo
Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves e Jorge Serafim Silva Abrantes, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a
Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Exposição de Carlos Eduardo Correia Vala, sobre a permuta de terreno, para o
prédio sito no Sítio da Bica, em Ferrel – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------- ------------------------------ 2) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das
Almas, em Peniche – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação
existente e construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr.
Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura
Rodrigues Mamede – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------- 4) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentada pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;
------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de
moradia, na Rua Frei João da Santíssima Trindade, n.º 187, em Geraldes, apresentado em nome
de Luís Gonzaga Gomes Sebastião – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e construção
de piscina, sita na Rua do Moinho, n.º 31, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de
Edgar Salgadinho Fernandes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de edifício
de habitação e comércio e/ou serviços, sito na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 27, na Bufarda,
apresentado em nome de Telmo Francisco Teotónio Ferreira - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de adaptação de armazém
existente, para fábrica de produção de cerveja artesanal, sito na Rua das Gaivotas, n.º 4, Zona
Industrial da Prageira, lote 22, em Peniche, com instalação de unidades móveis/amovíveis de
venda em espaço público, apresentado pela empresa Alpinvest, Consultores, L.da - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, com ampliação,
na vigência da licença n.º 143/17, correspondente ao processo n.º 56/17, para o prédio sito na
Estrada Marginal Norte, Zona do Convento, em Peniche, apresentado pela empresa TM Internacional Lobster, Import & Export, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para alterações em moradia, no decurso da obra, na
vigência da licença n.º 20/18, correspondente ao processo n.º 140/16, sita na Rua da Liberdade, n.º
30, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Marlene Sofia Pinto Tomé - Pelouro do
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Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11) Pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 3/86, para o prédio
sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado em nome de Francisco Ferreira Baratizo
– Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 12) Pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 1/07, para o prédio
sito na Rua da Bica, em Ferrel, apresentado em nome de Lucílio Oliveira Antunes-Unipessoal,
L.da. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------- 13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento
para constituição de dois lotes, no prédio rústico denominado Caminho do Farol, em Peniche,
apresentado em nome de Leonardo Francisco Rodrigues Pereira – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento
para constituição de sete lotes, no prédio rústico denominado Pedras Muitas, nos Cassais do Baleal,
apresentado em nome de Construções Vila Maria, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------- 15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de
condomínio privado, para o prédio sito em “Arroteias do Baleal” ou “Cruz das Almas”, nos Casais
do Baleal, apresentado em nome de Maria Alice Queiroz Gouveia Dionísio – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16) Pedido de licenciamento para construção de garagem, na Rua do Largo, no
Paço, apresentado por Orlando Casimiro Félix de Jesus Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------------------- 17) Pedido de licenciamento para legalização de alterações interiores e de
fachadas em moradia unifamiliar, sita na Rua dos Arneiros, n.º 37, em Geraldes, apresentado em
nome de Terralucinante, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------- 18) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
sita na Rua de São Nicolau, S/N, nos Bolhos, apresentado em nome de Nelson Filipe Pinto Martins
– Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 19) Proposta de delimitação da Unidade de Execução do Posto Territorial da
Guarda Nacional Republicana, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------- Divisão de Energia e Ambiente: ------------------------------------------------------------------------------ 20) Construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21) Praias – Intervenções de preparação da época balnear – Pelouro da Higiene e
Limpeza;------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 22) Ocupação de espaço público com esplanada aberta, no Largo Bispo de
Mariana, n.º 8, em Peniche, requerida por Alexandre António Sousa Ferreira – Pelouro da
Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 23) Sinalização rodoviária nos cruzamentos da Rua 5 de Outubro com a Rua 1.º
de Maio, da Rua do Brejo com a Rua do Jardim Infantil e da Rua do Jardim Infantil com a Rua 25
de Abril, em Ferrel – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------ 24) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária,
na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------------------- 25) Homologação de auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução
prestada para a empreitada de “Construção de Estruturas de Madeira para Proteção Costeira no
Concelho de Peniche”, executada pela empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A.
– Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária,
na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro do Trânsito;--
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------------------- 27) Homologação de auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução
prestada para a empreitada de “Beneficiação da Avenida Monsenhor Bastos (entre a rotunda e o
posto de abastecimento de combustíveis)”, executada pela empresa Submerci - Construção e
Urbanização, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ---------------------------------------------------------------------- Regulamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 28) Regulamento Municipal de Reconhecimento de Estabelecimentos e
Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local – Pelouro da Administração Geral; ------------------ Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das Cezaredas – Pelouro
da Cultura;------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30) Candidatura “Construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche”
- Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – Turismo de Portugal, I.P. – Pelouro dos
Fundos Comunitários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo
de Peniche – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------- 32) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de maio de
2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------------ Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 33) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Cultura; --------------------------------------- 34) Plano de atividades da iniciativa Um Dia pela Vida – Pelouro da
Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 35) Funcionamento dos Serviços Municipais com Atendimento ao Público Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Ocupação de Tempos Livres “Férias Fora da Caixa” – Pelouro da Educação;----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 37) Programa museológico para a reinstalação do Museu Municipal de Peniche
no quadro da Rede Museológica do Concelho de Peniche – Pelouro da Cultura;-------------------------------------- Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 38) Contrato piloto de gestão de eficiência energética – Liberação de caução –
Pelouro de Gestão Ambiental e Energética; --------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 39) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 9) – Pelouro das Finanças;
----------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 40) Adesão do Município de Peniche ao Memorando de Entendimento da Rota
Histórica das Linhas de Torres – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 41) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado
Passeio Noturno de BTT, requerido pela Freguesia de Peniche – Pelouro das Atividades
Económicas;-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 42) Atribuição de apoio no âmbito da utilização dos autocarros municipais ao
abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo; ---------------------- 43) Atribuição de apoio à Enraizar - Associação de Aprendizagem Comunitária,
no âmbito de uma visita às instalações – Pelouro da Educação; -----------------------------------------
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------------------- 44) Atribuição de apoio ao Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade
da Beira Interior, para realização de uma atividade de intercâmbio clinico e científico da
International Federation of Medical Students Association (IMFSA) – Pelouro da Solidariedade
Social;------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades
Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------------- 46) Isenção de taxas pelos licenciamentos de ocupação do espaço público e
especial de ruído, no Jardim Público de Peniche, solicitada pela Igreja Evangélica Assembleia de
Deus Pentecostal – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------- 47) Isenção de taxas pelos licenciamentos de ocupação do espaço público e
especial de ruído, no Jardim Público de Peniche, solicitada pela Associação Peniche a Correr –
Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48) Atribuição de apoio à Escola Básica 2, 3 de Maxial, para estadia no Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do Parque de Campismo; -------------------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 49) Atribuição de dois abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2018 – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------ Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50) Geoparque Oeste - Pelouro da Cultura; --------------------------------------------------------------- 51) Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Peniche – Pelouro da
Proteção Civil.---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --A reunião foi interrompida entre as dez e quarenta e cinco minutos e as onze horas e vinte minutos
para verificação do funcionamento de um novo equipamento de recolha de RSU, e entre as doze
horas e cinquenta minutos e as catorze horas e trinta e cinco minutos para almoço. ----------------A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão, não
participaram na reunião, no período compreendido entre as catorze horas e trinta e cinco minuto e
as dezasseis horas e vinte minutos. --------------------------------------------------------------------------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,
Rodrigo Lopes e Etelvina Alves, Técnicos Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a dezanove, vinte e trinta da
ordem do dia e Nuno Cativo e Rodolfo Veríssimo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, em
regime de substituição e Técnico Superior do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e
Projetos, respetivamente, durante a apreciação e votação dos pontos vinte e trinta da ordem do dia.
RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Rogério Manuel Dias
Cação e a senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, cidadã que se seguia na respetiva
lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Jorge Serafim Silva Abrantes, da
Coligação Democrática Unitária, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto,
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emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a identidade e
legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos
termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 16, 17, 18 e 19/2018, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 16, 23 e 30 de abril e 7 de maio, 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 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
- Paulo Simões disse que aguardava apreciação de arquitetura, relativamente ao processo n.º
19/18, que entrou na Câmara Municipal no dia 2 de fevereiro de 2018, e que a 19 de maio de 2018,
solicitou uma reunião com o senhor Arquiteto, para fazer o ponto de situação tendo-lhe sido
transmitido que, quer aquele processo, quer outros processos, ainda não tinham sido analisados, e
que o facto de ter sido solicitada aquela reunião, fez com que atrasasse a apreciação do projeto.
Solicitou informações sobre o projeto e o que seria possível fazer para que o processo avançasse.
O senhor Presidente da Câmara disse que existiam dificuldades e que se está a trabalhar para
que sejam ultrapassadas. Referiu que, de acordo com o que o senhor Arquiteto lhe transmitiu, o
processo estava em apreciação e será presente, brevemente, a reunião de câmara. ------------------- Maria de Fátima Silva Paiva disse que gostaria de saber o ponto de situação de uma participação
que fez, no dia 9 de abril de 2018, referente ao processo de obras n.º 20/18 da Rua da Liberdade,
nos Casais Brancos. Deu conta que, naquela data, esteve no local o senhor fiscal da Câmara
Municipal, mas a obra avançou, e no dia 16 de abril de 2018, esteve na reunião de câmara e foilhe dito, pelo senhor Presidente da Câmara, que seria informada, mas nunca obteve uma resposta.
O senhor Presidente da Câmara disse que a obra estava embargada, foi avaliada, foram chamadas
as pessoas que estão com responsabilidade no projeto e aguardam que o promotor o retifique, para
estar de acordo com os regulamentos, para poder construir. A senhora Maria de Fátima Silva
Paiva perguntou se, após ser levantado o embargo, iria ser informada das alterações que iriam
fazer, porque sendo a obra ilegal, estava surpreendida que tivessem continuado a construir. O
senhor Presidente da Câmara disse que iria tomar nota para que fosse informada. Referiu que os
serviços técnicos iriam avaliar a situação e o que for possível construir, tendo em conta os
regulamentos e a legislação em vigor, a Câmara Municipal dará autorização, em relação ao que
não for possível, terá que ser demolido. A senhora Maria de Fátima Silva Paiva pediu uma
informação relativamente à distância que deveria existir entre janelas abertas para outra
propriedade. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que solicitasse uma reunião com os
técnicos da Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico. ---------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu aos participantes, na visita ao Biocant de Cantanhede, a forma como decorreu,
registando um agradecimento ao Conselho de Administração do Biocant, pela receção e
conhecimento proporcionados. -------------------------------------------------------------------------------- Deu os parabéns à organização do seminário Mind Food, no passado sábado. ---------------------- Manifestou regozijo pelo envolvimento de todos, na 1.ª Festa dos Pescadores da Ilha da Berlenga,
agradecendo, aos pescadores e às suas esposas, o carinho com que receberam a Câmara Municipal
e organizaram o evento, registando, também, o envolvimento, do senhor Cardeal, do senhor Padre
Pedro e do senhor Caetano, em todas as iniciativas. ------------------------------------------------------- Parabenizou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, pelo 89.º
aniversário, agradecendo a tranquilidade que transmite e tudo o que fazem pela comunidade. ----- Disse que, na passada quarta-feira, foi inaugurada a exposição dos trabalhos de arquiteturas para
o Museu da Resistência e da Liberdade, que irá decorrer, até dia 16 de setembro de 2018, no Museu
de Arte Popular, em Lisboa, estando previsto que, em outubro, seja exposto em Peniche. ---------- Parabenizou o Estúdio Municipal de Dança, pelo espetáculo proporcionado, no passado sábado.
Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga:
- Felicitou o senhor Paulo Mamede, pela homenagem que lhe foi prestada, pela secção de
basquetebol do Clube Stella Maris e, também, felicitar a festa de encerramento da secção de
basquetebol do Clube Stella Maris.--------------------------------------------------------------------------- Felicitou todas as escolas, pelas festas de encerramento, que foram extraordinárias, referindo o
empenho dos professores, alunos e pais e demais trabalhadores. ---------------------------------------- Felicitou a Junta de Freguesia de Peniche e a secção de ciclismo do Clube Stella Maris, pelo 3.º
passeio noturno em bicicleta. ---------------------------------------------------------------------------------- Felicitou o Clube Naval de Peniche, pela 10.ª Jornadas Náuticas. ------------------------------------- Felicitou a Freguesia de Ferrel, pelo seu 7.º aniversário de elevação a vila. ------------------------- Relativamente à sua atividade, nas últimas duas semanas, deu conta que se deslocou à Oestecim,
para apresentação e entrega de prémios de iniciativa “Ventos de Poupança 2”, onde participou o
Agrupamento de Escola de Atouguia da Baleia. Reuniu com os diversos pelouros que tem. Esteve,
também, na Oestecim para uma apresentação do Move Peniche, esteve presente em diversas
vistorias, reuniu com a Sociedade Filarmónica de Peniche e com a Organização da Festa de Nossa
Senhora da Boa Viagem e esteve, também, reunida com o Banco Português de Investimentos, que
fez uma apresentação oficial. ---------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Em relação às duas situações, de requerentes presentes na reunião de câmara, no que dizia
respeito às respostas e nos tempos de apreciação dos projetos, disse que percebia que a situação
estava muito difícil, mas uma vez que o senhor Presidente da Câmara deu nota, na semana passada,
que a Câmara Municipal tinha mais um arquiteto para fazer projeto, perguntou qual seria a intensão
de futuro, relativamente à apreciação dos projetos na Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações e aos agradecimentos. -------------------------------------------------------
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- Referiu que, no aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
foram feitas referências, que o incomodou, à Câmara Municipal, aos senhores Vereadores e a um,
suposto, pavilhão multiusos, que a Câmara Municipal desconhece, em termos formais, mas que
foi revelado, publicamente, que os senhores vereadores estariam todos de acordo. Disse que não
de poderiam colocar as coisas naqueles termos, em público, porque iria depender da discussão que
houvesse, na Câmara Municipal, sobre a matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que, em
relação ao que foi dito na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, era da
responsabilidade do senhor Presidente da Direção daquela associação. -------------------------------- Parabenizou o Estúdio Municipal de Dança. -------------------------------------------------------------- Felicitou o Clube Stella Maris e o senhor Paulo Mamede. ---------------------------------------------- Felicitou o Clube Naval, pelas Jornadas Náuticas. ------------------------------------------------------- Disse que, em relação às duas intervenções do público efetuadas na reunião de câmara, as pessoas
vinham para falar com a Câmara Municipal e o que seria normal acontecer era que estivessem ali
os processos e, também, a Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para dar uma
informação, do ponto de vista técnico, relativamente aos mesmos. O senhor Presidente da
Câmara disse que concordava que, quando hajam intervenções do público, os senhores Chefes de
Divisão, correspondentes, deveriam estar presentes. Relativamente à questão do senhor Paulo
Simões, disse que tinha a ver com uma demora dos serviços e, em relação há outra questão, se a
obra estava embargada e se estavam a aguardar pela alteração do projeto, poderia ter sido útil a
presença da responsável pela divisão. Referiu que seria uma questão a ponderar. -------------------- Relativamente à questão levantada pela senhora Maria de Fátima Silva Paiva, dos Casais
Brancos, disse que se obra estava embargada e continuou a sua construção, há um crime de
desobediência qualificada, antevê um processo complexo com consequências. O senhor
Presidente da Câmara disse que, em relação à desobediência, desconhecia que as obras tinham
continuado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Associou-se às felicitações feitas nas intervenções do senhor Presidente da Câmara e da senhora
Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à visita à Biocant, disse que o balanço foi positivo e interessante para motivar,
ainda mais, para a importância estratégica que o projeto, do Centro de Tecnologia do Mar, em
Peniche, tinha para o futuro do concelho. O senhor Presidente da Câmara referiu que lhe agradou
a apresentação que lhes foi feita, pelo senhor João Moura. Disse que no seguimento daquela visita,
já tinha reunido com o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e será apresentada, pelo IPL,
uma proposta que terá que ver com os estatutos e com o envolvimento financeiro. ------------------ Relativamente ao tema comum, associado às intervenções do público, disse que a situação estava
complicada, havendo um atraso progressivo na forma como se responde. Referiu que eram
importantes, os alertas que o senhor Vereador Jorge Gonçalves fez, para que a perceção que os
senhores vereadores tenham, das questões ali levantadas, sejam acompanhadas, disponibilizando
os elementos necessários a cada processo e pela presença dos técnicos responsáveis a cada um dos
temas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
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1) Exposição de Carlos Eduardo Correia Vala, sobre a permuta de terreno, para o prédio sito
no Sítio da Bica, em Ferrel – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------Deliberação n.º 825/2018: Deliberado retirar da ordem do dia, a exposição de Carlos Eduardo
Correia Vala, sobre a permuta de terreno, para o prédio sito no Sítio da Bica, em Ferrel, e solicitar
parecer à Junta de Freguesia de Ferrel, sobre o assunto. (DPGU R512/17) ---------------------------2) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, em
Peniche – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 826/2018: Deliberado retirar da ordem do dia, a proposta de plano de
alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, em Peniche e
reapreciar o assunto, em próxima reunião da Câmara Municipal, após deslocação ao local. -------3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação existente e
construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco
Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura Rodrigues
Mamede – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 827/2018: Deliberado retirar da ordem do dia, o pedido de informação prévia
sobre a viabilidade para demolição de edificação existente e construção de habitação plurifamiliar,
com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado
em nome de Maria Vitorina Ventura Rodrigues Mamede e reapreciar o assunto, em próxima
reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------4) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada pela
empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------Deliberação n.º 828/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 7,65 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua 25 de Abril,
localidade e freguesia de Serra D’el Rei, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche,
sob o n.º 2813, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 1833,
para ser integrada no domínio público municipal, nomeadamente para cumprimento dos
alinhamentos definidos no Proc.153/17, em nome de Sousa Madeira & Irmãos, Lda., tendo em
conta os pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 16 de
maio e de 7 de junho de 2018.» (Doc.558 DPGU 153/17) -----------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia, na Rua Frei
João da Santíssima Trindade, n.º 187, em Geraldes, apresentado em nome de Luís Gonzaga
Gomes Sebastião – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------Deliberação n.º 829/2018: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de licenciamento para
legalização de alterações e ampliação de moradia, na Rua Frei João da Santíssima Trindade, n.º
187, em Geraldes, apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião e reapreciar o assunto,
em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 166/17) --------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e construção de piscina,
sita na Rua do Moinho, n.º 31, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Edgar
Salgadinho Fernandes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------Deliberação n.º 830/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento,
apresentado em nome de Edgar Salgadinho Fernandes, no dia 24 de novembro de 2017, para
legalização de moradia unifamiliar e construção de piscina, sita na Rua do Moinho, n.º 31, lugar
de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), pelos
motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 13 de fevereiro de 2018.» (Doc.559 DPGU 198/17) -----------------------------7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de edifício de habitação
e comércio e/ou serviços, sito na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 27, na Bufarda,
apresentado em nome de Telmo Francisco Teotónio Ferreira - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 831/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de alterações e ampliação do edifício de habitação e comércio e/ou serviços,
sito na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 27, localidade de Bufarda, freguesia de Atouguia da
Baleia, apresentado em nome de Telmo Francisco Teotónio Ferreira, no dia 20 de fevereiro de
2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 12 de junho de 2018.» (Doc.560 DPGU 38/18) ----------------------------------------------8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de adaptação de armazém existente, para
fábrica de produção de cerveja artesanal, sito na Rua das Gaivotas, n.º 4, Zona Industrial da
Prageira, lote 22, em Peniche, com instalação de unidades móveis/amovíveis de venda em
espaço público, apresentado pela empresa Alpinvest, Consultores, L.da - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 832/2018: Deliberado emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo
16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), ao pedido de
informação prévia, apresentado em nome de Alpinvest, Consultores, Lda., em 30 de maio de 2018,
sobre a viabilidade de adaptação de armazém existente para fábrica de produção de cerveja
artesanal, sito na Rua das Gaivotas, n.º 4, Zona Industrial da Prageira, lote 22, em Peniche, nas
condições constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 11
de junho de 2018, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo,
nos termos do RJUE. Deliberado, ainda, informar o requerente que, a instalação de unidades
móveis de restauração e bebidas, depende da definição de zonas para o exercício da respetiva
atividade pela Câmara Municipal e de procedimento público, para a ocupação do espaço público
nos termos do artigo 60.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e demais
legislação aplicável. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.561 DPGU 44/18) ---------------------------------------9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, com ampliação, na vigência da
licença n.º 143/17, correspondente ao processo n.º 56/17, para o prédio sito na Estrada Marginal
Norte, Zona do Convento, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster,
Import & Export, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------Deliberação n.º 833/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
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de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento,
apresentado em nome de TM-Internacional Lobster, Import & Export, Lda., no dia 9 de maio de
2018, para alterações no decurso da obra com ampliação, na vigência da licença n.º 143/17,
correspondente ao processo n.º 56/17, para o prédio sito na Estrada Marginal Norte, Zona do
Convento, em Peniche, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), pelos motivos e fundamentos constantes no
parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de junho de
2018.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão
não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.562
DPGU 108/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------10) Pedido de licenciamento para alterações em moradia, no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 20/18, correspondente ao processo n.º 140/16, sita na Rua da Liberdade, n.º 30, nos
Casais Brancos, apresentado em nome de Marlene Sofia Pinto Tomé - Pelouro do Planeamento
e Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 834/2018: Tendo em conta a informação da Fiscalização Técnica, de 25 de junho
de 2018, relativamente ao ponto de situação da obra, deliberado aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alterações em moradia no decurso da obra, na vigência da licença n.º 20/18, correspondente
ao proc. n.º 140/16, para o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 30, lugar de Casais Brancos,
freguesia de Atouguia da Baleia , apresentado em nome de Marlene Sofia Pinto Tomé, no dia 18
de maio de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 13 de junho de 2018.» (Doc.563 DPGU 118/18) ---------------------------------11) Pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 3/86, para o prédio sito na
Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado em nome de Francisco Ferreira Baratizo –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 835/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização n.º 3/86, a
qual consiste no aumento da área bruta de construção do lote n.º 1, apresentado em 20 de
dezembro de 2017, em nome de Francisco Ferreira Baratizo, ao abrigo do disposto no artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, de acordo com os pareceres
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 20/02/2018, 13/04/2018 e
20/06/2018.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina
Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.564 DPGU L18/85) -------------------------------------------------------------------------------------12) Pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 1/07, para o prédio sito na Rua
da Bica, em Ferrel, apresentado em nome de Lucílio Oliveira Antunes-Unipessoal, L.da. –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 836/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
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de 12 de junho 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 Lucílio Oliveira Antunes-Unipessoal, Lda., em 22/12/2017, relativo à alteração ao alvará
de loteamento e obras de urbanização n.º 1/07, que consiste no aumento das áreas de construção
dos lotes 3 e 4, do prédio sito na Rua da Bica, localidade de Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º
1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE),
por as áreas de implantação e construção excederem a variante máxima dos 3% para alteração
dos parâmetros definidos no alvará de loteamento, conforme descrito na informação da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20/06/2018.» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.565 DPGU L4/05) ---------13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para
constituição de dois lotes, no prédio rústico denominado Caminho do Farol, em Peniche,
apresentado em nome de Leonardo Francisco Rodrigues Pereira – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 837/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Leonardo Francisco Rodrigues Pereira, em 25 de novembro de 2016, sobre a
viabilidade para operação de loteamento para constituição de 2 lotes, a ter efeito no prédio rústico
denominado Caminho do Farol, em Peniche, nas condições constantes no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de junho de 2018, ficando o projeto a
apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» A senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram
presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.566 DPGU
R1091/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para
constituição de sete lotes, no prédio rústico denominado Pedras Muitas, nos Cassais do Baleal,
apresentado em nome de Construções Vila Maria, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:
Deliberação n.º 838/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Manter a decisão já proferida em reunião de câmara de 27 de novembro de 2017, no sentido de
ser emitido parecer desfavorável, por contrariar o teor do artigo 12.º do Regulamento do PDM,
ao pedido de informação prévia, apresentado em nome de Construções Vila Maria, Lda., em 11
de maio de 2017, sobre a viabilidade para operação de loteamento para constituição de 7 lotes,
a ter efeito no prédio urbano, sito na Travessa das Pedras Muitas, lugar de Casais do Baleal,
freguesia de Ferrel, conforme constante no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 20 de junho de 2018.» A senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.567 DPGU R442/17) ----------------------------15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de condomínio privado,
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para o prédio sito em “Arroteias do Baleal” ou “Cruz das Almas”, nos Casais do Baleal,
apresentado em nome de Maria Alice Queiroz Gouveia Dionísio – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 839/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Manter a decisão já proferida em reunião de câmara de 4 de dezembro de 2017, no sentido de
ser emitido parecer desfavorável, por contrariar o teor do artigo 12.º do Regulamento do PDM,
ao pedido de informação prévia, apresentado em nome de Maria Alice Queiroz Gouveia Dionisio,
em 20 de junho de 2017, sobre a viabilidade para construção de condomínio privado, a implantar
no prédio rústico denominado “Arroteias do Baleal” ou “Cruz das Almas”, lugar de Casais do
Baleal, freguesia de Ferrel, conforme constante no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 20 de junho de 2018.» A senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.568 DPGU R589/17) ----------------------------16) Pedido de licenciamento para construção de garagem, na Rua do Largo, no Paço,
apresentado por Orlando Casimiro Félix de Jesus Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----Deliberação n.º 840/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Tomar conhecimento das novas peças apresentadas em 25 de maio de 2018, ao pedido de
licenciamento para construção de garagem, no prédio sito em Rua do Largo, localidade de Paço,
apresentado em nome de Orlando Casimiro Félix de Jesus, respeitantes à cobertura do edifício,
dado que as mesmas dão cumprimento às condições constantes na deliberação camarária de 2 de
agosto de 2017, que levou à aprovação do projeto de arquitetura, conforme constante no parecer
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 20 de junho de 2018.» A
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.569
DPGU 99/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------17) Pedido de licenciamento para legalização de alterações interiores e de fachadas em moradia
unifamiliar, sita na Rua dos Arneiros, n.º 37, em Geraldes, apresentado em nome de
Terralucinante, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------Deliberação n.º 841/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de alterações interiores e de fachadas em moradia unifamiliar, sita na Rua dos
Arneiros, n.º 37, lugar de Geraldes, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de
Terralucinante, Lda., no dia 23 de fevereiro de 2018, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 19 de junho de 2018.» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.570 DPGU 44/18) ---------18) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua
de São Nicolau, S/N, nos Bolhos, apresentado em nome de Nelson Filipe Pinto Martins –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 842/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho 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 alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua de S. Nicolau, S/N, lugar de
Bolhos, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Nelson Filipe Pinto Martins,
no dia 26 de março de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 19 de junho de 2018.» A senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.571 DPGU 71/18) -------------------------------19) Proposta de delimitação da Unidade de Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional
Republicana, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------Deliberação n.º 843/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«- Aprovar e divulgar, através da comunicação social e da página da internet do município, os
Resultados da Ponderação da Discussão Pública, de acordo com o n.º 6 do artigo 89.º do RJIGT;
- Aprovar a Proposta Final de Delimitação da Unidade de Execução do Posto Territorial da GNR
de Peniche, sito em Atouguia da Baleia.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a
senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.572) --------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE:
20) Construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche – Pelouro do Planeamento
e Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 844/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 20 de junho 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 Arquitetura Paisagista da Divisão de Energia e
Ambiente (Informação nº 55/2018), datada de 20 de junho de 2018, que se anexa, proponho que
a Câmara Municipal, no uso da competência 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 projeto de “Construção da Rede Pedonal e
Ciclável da Entrada de Peniche”, para submeter a candidatura ao Programa Valorizar
“Valorização Turística do Interior” (Cycling & Walking).» O senhor Presidente da Câmara
agradeceu, uma vez mais, o esforço que todos os técnicos envolvidos, particularmente a senhora
Arq.ª Sara Gomes, o senhor Dr. Rodolfo Veríssimo, a senhora Eng.ª Florinda Monteiro e todos os
chefes de divisão que estiveram, também, em todo o processo, para que não se perdessem
oportunidades. A senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Ana Carriço,
fez uma apresentação referente ao projeto para construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada
de Peniche e, o senhor Rodolfo Veríssimo, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento
Estratégico, Estudos e Projetos, fez a apresentação relativamente à candidatura, que surge no
âmbito do programa Valorizar. O senhor Presidente da Câmara disse que faltava referir que
aquela candidatura, a ser aprovada, comporta 300 mil euros, de um total de, mais ou menos, 713
mil euros. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que esperava que aquela candidatura tivesse
sucesso, porque seria uma oportunidade para poderem resolver as redes, que já existem, mas que
não estão ligadas. Disse que, em relação aos projetos que lhes eram apresentados, nomeadamente,
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em relação a passadiços e a intervenções no espaço público, tinham sempre muita qualidade e
muito pormenor, referindo que reconheciam o trabalho dos técnicos municipais, ficando sempre
satisfeitos com as soluções que lhes apresentavam. Disse que existiam algumas coisas que
poderiam ter sido acauteladas, caso, previamente, tivesse sido partilhado, o projeto, com a Câmara
Municipal. Disse que tinha uma preocupação, relativamente a um percurso, uma passagem pelo
Rio de São Domingos, referindo que já no mandato, a questão foi colocada por diversas vezes,
quer pelo senhor Presidente de Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, quer pelo PSD, da
necessidade de verificar com a APA, qual seria a possibilidade de alargar o cotovelo do rio, para
corrigir o seu trajeto. Disse que lamentava, que naquele momento, houvesse aquela circunstância,
mas esperava, que a ser aprovada a candidatura, possam ver a possibilidade de correção. O senhor
Presidente da Câmara deu conta que estavam a intervir na limpeza dos rios. Em relação ao
cotovelo do rio, disse que achava que não colidia, podendo haver mais problemas na margem
direita, para quem estiver virado para o mar e, também, algum assoreamento. Disse que partilhava
das mesmas preocupações da senhora vereadora Cristina Leitão e agradeceu a chamada de atenção.
(Doc.573 NIPG 9808/18) -------------------------------------------------------------------------------------21) Praias – Intervenções de preparação da época balnear – Pelouro da Higiene e Limpeza: -Deliberação n.º 845/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das intervenções de preparação da época balnear, em todas as zonas balneares do
concelho. A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão
não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. ---------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
22) Ocupação de espaço público com esplanada aberta, no Largo Bispo de Mariana, n.º 8, em
Peniche, requerida por Alexandre António Sousa Ferreira – Pelouro da Administração Geral:
Deliberação n.º 846/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta de ocupação de espaço
público com esplanada aberta, no Largo Bispo de Mariana, n.º 8, em Peniche, requerida por
Alexandre António Sousa Ferreira. A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora
Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (NIPG 6284/18) --------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
23) Sinalização rodoviária nos cruzamentos da Rua 5 de Outubro com a Rua 1.º de Maio, da
Rua do Brejo com a Rua do Jardim Infantil e da Rua do Jardim Infantil com a Rua 25 de Abril,
em Ferrel – Pelouro do Trânsito:---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 847/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho 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 44/2005, de 23 de Fevereiro e
de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de
Obras Municipais, de 30 de maio de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização
rodoviária nos Cruzamentos da Rua 5 outubro com a Rua 1.º Maio, da Rua do Brejo com a Rua
Jardim Infantil e da Rua Jardim Infantil com a Rua 25 de Abril, em Ferrel e respetiva autorização
das obras a realizar pelos serviços municipais.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal
e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.574 NIPG 5213/18)-------------------------------------------
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24) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária, na Rua Nossa
Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 848/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de junho 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 44/2005, de 23 de Fevereiro e
de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de
Obras Municipais, de 28 de maio de 2018, proponho que a Câmara Municipal aprecie e
homologue a implantação de passagem de peões e a sinalização rodoviária correspondente na
Rua Nossa Sra. da Guia, em Ferrel e, respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços
municipais.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina
Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.575 NIPG 4543/18) -------------------------------------------------------------------------------------25) Homologação de auto de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução prestada para
a empreitada de “Construção de Estruturas de Madeira para Proteção Costeira no Concelho de
Peniche”, executada pela empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A. – Pelouro
das Obras Municipais:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 849/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 18 de junho 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 na b) do n.º 5 do artigo 295º do decreto-lei n.º 111/2017, de 31 de agosto,
proponho que a Câmara homologue o auto de vistoria em anexo e autorize a libertação parcial
de 60% da caução inicial.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora
Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.576 NIPG 9558/18) ---------------------------------------------------------26) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária, na Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------Deliberação n.º 850/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 19 de junho 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro e de
acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º
22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de Obras
Municipais, de 15 de junho de 2018, proponho que a Câmara Municipal aprecie e homologue a
implantação de passagem de peões e a sinalização rodoviária correspondente na Avenida
Monsenhor Bastos, em Peniche e, respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços
municipais.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina
Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.577 NIPG 9582/18) -------------------------------------------------------------------------------------27) Homologação de auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução prestada para
a empreitada de “Beneficiação da Avenida Monsenhor Bastos (entre a rotunda e o posto de
abastecimento de combustíveis) ”, executada pela empresa Submerci - Construção e
Urbanização, L.da – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 851/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
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de 19 de junho 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 na b) do n.º 5 do artigo 295º do decreto-lei n.º 111/2017, de 31 de agosto,
proponho que a Câmara homologue o auto de vistoria em anexo e autorize a libertação parcial
de 60% da caução inicial.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora
Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.578 NIPG 9576/18) ---------------------------------------------------------REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
28) Regulamento Municipal de Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de Interesse
Histórico e Cultural ou Social Local – Pelouro da Administração Geral: --------------------------Deliberação n.º 852/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º
do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia
Municipal os projetos de regulamento externos do município, bem como aprovar os regulamentos
internos.
Considerando que, no âmbito do projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento de
Estabelecimento e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local, não houve
constituição de interessados, nem foram apresentados contributos para a elaboração do
regulamento.
Considerando que a proposta de regulamento foi apresentada pela Comunidade Intermunicipal
do Oeste e que no preâmbulo da mesma prevê a consulta pública, proponho que a Câmara
Municipal, nos termos do artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo, delibere
submeter o projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento de Estabelecimento e
Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local, a consulta pública pelo prazo de 30
dias.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.579
NIPG 9427/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
29) Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das Cezaredas – Pelouro da Cultura:-Deliberação n.º 853/2018: Deliberado que a proposta do Projeto Intermunicipal de Valorização
do Planalto das Cezaredas, seja apreciado na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. A
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
8998/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------30) Candidatura “Construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche” - Linha de
Apoio à Valorização Turística do Interior – Turismo de Portugal, I.P. – Pelouro dos Fundos
Comunitários: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 854/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 de junho 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 20.06.2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência
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prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
aprove a submissão da candidatura "Construção da Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de
Peniche.» (Doc.580 NIPG 9807/18) ------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
31) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto, para o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de
Peniche – Pelouro dos Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------Deliberação n.º 855/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 7 de junho 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 das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de um candidato ao abrigo da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto.
Para este efeito, propõe-se a submissão de uma candidatura, com inicio em agosto de 2018 e com
duração de 12 meses (renovável), para a área do Parque de Campismo, no sentido de integrar o
colaborador António José Lopes Vieira.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a
senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.581 DPGU 9222/18) ------------------------------------------------------32) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de maio de 2018 – Pelouro
dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 856/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de maio de 2018.
A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. ---------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
33) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Cultura: -------------------------------------Deliberação n.º 857/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a necessidade de captação e manutenção de jovens públicos para a aprendizagem
das técnicas de execução da Renda de Bilros de Peniche no período das férias escolares, 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, aprove a dinamização dos Ateliês de Verão da
Renda de Bilros, agendados de 2 de julho a 31 de agosto, na Escola Nova de Peniche.» A senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram
presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.582 NIPG
9586/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------34) Plano de atividades da iniciativa Um Dia pela Vida – Pelouro da Solidariedade Social: ---Deliberação n.º 858/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 15 de junho 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 Município de Peniche foi convidado a integrar a iniciativa Um dia Pela Vida promovida pela
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Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer
Society;
Com a apresentação da iniciativa, já foram formadas cerca de 40 equipas constituídas por várias
organizações e grupos de pessoas da comunidade que, em prol dos objetivos, educar e informar,
bem como, angariar fundos para os programas de prevenção e atividades da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, vão desenvolver um conjunto de atividades, nomeadamente espetáculos, música,
jogos e outras atividades lúdicas, culturais e desportivas;
Algumas dessas atividades, carecem de apoio logístico e que Município, dentro das suas
disponibilidades, dispõe de um conjunto de recursos que pode afetar à causa;
Se trata de um projeto desenvolvido na comunidade e pela comunidade, num período que decorre
entre 3 a 4 meses, e até 15 de setembro de 2018, e que culmina com a grande festa de
encerramento;
Não estão criadas, ainda, todas as equipas, nem definidas todas as iniciativas;
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 organização da iniciativa
Um dia pela vida, com a disponibilização do apoio logístico para as atividades que forem sendo
desenvolvidas.
Junta-se programa das iniciativas previstas à data de 15 de junho de 2018.» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.583) --------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
35) Funcionamento dos Serviços Municipais com Atendimento ao Público - Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 859/2018: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Movimento de Cidadãos por Peniche, duas abstenções, dos
membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária
e um voto contra, do senhor Vereador Filipe Sales, aprovar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do
original em pasta anexa ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------«Considerando a necessidade de criar condições para que os Serviços disponham de um tempo
diário para se reunirem e organizarem, e que já é prática instituída em alguns serviços,
nomeadamente, Tesouraria, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e Serviços
Municipalizados, é minha intenção determinar que todos os Serviços Municipais com atendimento
ao público, que encerram atualmente às 17h00, passem a encerrar, ao público, às 16h00.
Assim, e apesar da Câmara Municipal me ter delegado a competência de gerir as instalações,
equipamentos e serviços, prevista na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta o impacto desta decisão, proponho que a Câmara
Municipal autorize que todos os serviços municipais que fazem atendimento ao público, passem a
encerrar às 16h00, com efeitos a partir do dia 2 de julho de 2018.» A senhora Vice-Presidente da
Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de
sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.584 NIPG 9419/18) --------------------EDUCAÇÃO:
36) Ocupação de Tempos Livres “Férias Fora da Caixa” – Pelouro da Educação:--------------Deliberação n.º 860/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 727/2018, da reunião realizada em 04.06.2018 e considerando
a importância de ocupação das férias escolares de todas as crianças do concelho, nomeadamente
as que se encontram em condição vulnerável ou desfavorecida, proponho que a Câmara
Municipal, aprove os termos propostos nas Normas de Funcionamento, que anexo, relativamente
à idade das crianças com Necessidades Educativas Especiais, à isenção de qualquer pagamento
às crianças que anteriormente estavam integradas no ATL Arco-Íris e às crianças referenciadas
pela CPCJ ou outra instituição com intervenção na área social (5 vagas).» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.585 NIPG 9809/18) -------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
37) Programa museológico para a reinstalação do Museu Municipal de Peniche no quadro da
Rede Museológica do Concelho de Peniche – Pelouro da Cultura: ----------------------------------Deliberação n.º 861/2018: Deliberado apreciar a proposta de programa museológico para a
reinstalação do Museu Municipal de Peniche no quadro da Rede Museológica do Concelho de
Peniche na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
38) Contrato piloto de gestão de eficiência energética – Liberação de caução – Pelouro de
Gestão Ambiental e Energética: ----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 862/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando que a informação 15 da Chefe da DAF, em anexo, proponho que a Câmara
Municipal delibere promover a liberação de 30% do valor da caução prestada, a que corresponde
31.319,39€, no âmbito do Contrato n.º 11/2016 – Contrato de Gestão de Eficiência Energética,
celebrado entre o Município de Peniche e o consórcio externo, constituído pelas empresas ISETE
– Inovação, Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.A. e WELTSMART – Energy
Solutions, S.A., para efeitos da aliena a) do n.º 5 do artigo 295.º do CCP.» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.586 NIPG 9553/18) -------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
39) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 9) – Pelouro das Finanças: -----------Deliberação n.º 863/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 de junho 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 21 de junho de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove a
alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 9, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal
e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.587 NIPG 9688/18)-------------------------------------------
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
40) Adesão do Município de Peniche ao Memorando de Entendimento da Rota Histórica das
Linhas de Torres – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------Deliberação n.º 864/2018: Deliberado concordar com a adesão do Município de Peniche ao
Memorando de Entendimento da Rota Histórica das Linhas de Torres. (NIPG 9248/18)-----------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
41) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado Passeio
Noturno de BTT, requerido pela Freguesia de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas:
Deliberação n.º 865/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 19 de junho 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 Freguesia de Peniche, por requerimento registado nestes Serviços,
no dia 11 de junho de 2018, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 14 de junho de 2018, e a falta de tempo útil para apreciação
do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 15 de junho
de 2018, que autorizou a emissão de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre,
nos termos do artigo 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de Peniche
e artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março; para a realização de Passeio
Noturno de BTT, no dia 16 de junho de 2018, pelas ruas da Cidade de Peniche, com início às
20:00 e términus às 22:00 horas.
Taxas previstas: 13,00€ – artigo 17.º alínea a).» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal
e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.588 NIPG 8958/18)------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
42) Atribuição de apoio no âmbito da utilização dos autocarros municipais ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: --------------Deliberação n.º 866/2018: Deliberado, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador
Filipe Sales, aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, datada de 6 de junho de 2018,
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a deliberação de Câmara n.º 625/2017, que determina as condições referentes à
isenção do pagamento da utilização dos autocarros municipais ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA).
Considerando o elevado número de solicitações de utilização dos autocarros municipais e as
limitações da Câmara, no que se refere, à disponibilidade de recursos humanos, materiais e
financeiros, 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, revogue o número 2 da
referida deliberação - “Quando, por indisponibilidade dos serviços, não for possível assegurar a
viagem conforme especificado no número anterior, será atribuído à associação o valor financeiro
correspondente à estimativa da quantificação do apoio logístico referente à viagem em causa,
calculada de acordo com o art. 5.º do Regulamento de Utilização dos Transportes Municipais,
num limite máximo de 312€ por associação/seção (preço do quilometro x 600 km)”.
Passando a ter a seguinte redação:
Condições referentes à isenção do pagamento da utilização dos autocarros municipais por via do
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Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo:
1. Que cada associação/secção possa usufruir de um máximo de três utilizações dos autocarros
municipais, até ao limite máximo de 600 quilómetros. Sempre que o limite máximo estipulado for
ultrapassado, os respetivos encargos serão pagos pela associação requerente, de acordo com o
art. 5.º do Regulamento de Utilização dos Transportes Municipais;
2. Revogado;
3. Estas condições são aplicadas cumulativamente às atividades regulares e às atividades
pontuais, com efeitos retroativos para o ano corrente.» A senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.589 NIPG 8829/18) ------------------------------43) Atribuição de apoio à Enraizar - Associação de Aprendizagem Comunitária, no âmbito de
uma visita às instalações – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 867/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que é nosso propósito avaliar diferentes metodologias de aprendizagem, de forma
a equacionar a construção de um projeto educativo para o concelho que proporcione respostas
educativas inovadoras e diferenciadoras;
Considerando que a Enraizar - Associação de Aprendizagem Comunitária, é uma associação sem
fins lucrativos destinada a fomentar, desenvolver e apoiar o ensino doméstico em Portugal, assim
como práticas sustentáveis locais nas áreas da ecologia, educação, cultura, saúde, sociedade e
tecnologia, constituindo já uma referência;
Considerando que era importante aprofundar e vivenciar a metodologia utilizada,
nomeadamente, o projeto, instalações, rotina e experiências proporcionadas à respetiva
comunidade (alunos, pais e monitores);
Considerando que faz parte das atividades da Associação realizar visitas, devidamente
organizadas, e que o Pelouro da Educação, realizou a visita com quatro participantes;
Considerando, ainda, que que as entidades visitantes são convidadas a dar um donativo de 10,00
euros por cada visitante, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um
apoio de 40,00 euros à Enraizar - Associação de Aprendizagem Comunitária;» A senhora VicePresidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.590 NIPG 9554/18) -------44) Atribuição de apoio ao Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira
Interior, para realização de uma atividade de intercâmbio clinico e científico da International
Federation of Medical Students Association (IMFSA) – Pelouro da Solidariedade Social: -----Deliberação n.º 868/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 19 de junho 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 Marta Miguel, datada de 19 de junho de 2018, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio logístico do
Município à estadia em Peniche, nos dias 6 a 8 de julho de 2018, e à realização de uma ação de
rastreio e educação para a saúde por um grupo de estudantes de Medicina em intercâmbio clínico
e científico da International Federation of Medical Students Association (IMFSA), organizado
pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior (MedUBI).» A senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram
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presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.591 NIPG
8538/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------45) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio
Logístico – Pelouro do Associativismo:--------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 869/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando as 151 candidaturas submetidas na primeira fase de apoio às atividades regulares
e de apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, doravante
mencionado como RMAA.
Considerando o relatório de análise, datado de 14 de março, que se remete em anexo, efetuado
pela Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, nos termos do artigo 60.º do RMAA.
Considerando que, com base no mesmo relatório foram consideradas elegíveis 138 candidaturas,
das 40 associações candidatas 38 preenchem os requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º
e 4.º do RMAA, sendo que, as respetivas candidaturas apresentam a documentação necessária
para a avaliação das mesmas. Ressalva-se ainda, que as candidaturas elencadas na tabela
seguinte foram retiradas desta proposta, na sequência do seu cancelamento, pelas respetivas
associações, após a conclusão do relatório mencionado anteriormente:
Associação

Tipologia de Apoio

Associação Educação Física,
Cultural e Recreativa
Penichense
Associação Educação Física,
Cultural e Recreativa
Penichense

2.1.3. Organização de Eventos e
Atividades Desportivas não
Competitivas
2.1.3. Organização de Eventos e
Atividades Desportivas não
Competitivas
2.1.2. Apoio à Organização de
Eventos e Atividades Desportivas
Competitivas

Clube Naval de Peniche

Atividade
Férias Desportivas da
Páscoa
Férias Desportivas de
Verão
Troféu Duarte Bello

Considerando que, conforme determina o RMAA, a ponderação do apoio financeiro tem por base
as seguintes premissas: a dotação orçamental cabimentada para cada medida de apoio ao
associativismo e a pontuação atribuída pela Comissão de Avaliação a cada uma das candidaturas
com base na aplicação de critérios específicos para cada tipo de apoio.
Considerando que, o Município reconhece a importância de “apoiar o papel do associativismo e
apoiar o desenvolvimento do movimento associativo, numa base de compromisso, de
responsabilidade partilhada, de cooperação e de estreita articulação entre o município e as
associações locais”, na defesa do princípio da autonomia das associações preconizado pela Carta
Local do Associativismo, o que recomenda que os apoios municipais ao associativismo sejam
concedidos numa lógica de corresponsabilização do tecido associativo, bem como de incentivo à
capacidade de (livre) iniciativa e ao desenvolvimento de uma cultura empreendedora por parte
das associações, traduzida na necessidade de convergência e repartição de esforços.
Considerando o espírito do RMAA, quando se assume que “ao mesmo tempo que se espera que o
regulamento possa contribuir para promover a dinâmica associativa e a qualidade das suas
iniciativas, também se pretende que contribua para promover a racionalidade na utilização dos
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recursos, quer municipais, quer associativos”, que esses recursos são limitados e finitos e que
devem ser geridos de forma responsável de parte a parte.
Com base nestas premissas e sem prejuízo dos apoios logísticos já aprovados para as atividades
realizadas entre o dia 24 de fevereiro a 30 de junho, 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, no cumprimento do artigo 61º do Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo (RMAA), atribua o apoio financeiro e logístico nos seguintes termos:
1. Pressupostos:
a) Pontuação atribuída pela Comissão de Avaliação;
b) Comparticipação máxima em 20% do orçamento global da atividade proposta;
c) Comparticipação global máxima por entidade no valor de 17 000€;
d) Utilização dos autocarros municipais nos termos da deliberação de Câmara n.º
625/2017, na sua atual redação;
e) A dotação orçamental atual é de 60 000€, estando a aguardar aprovação pela
Assembleia Municipal a Revisão para dotar a rubrica com os valores necessários, já
aprovados pela Câmara Municipal em 04 de junho de 2018;
2. Apoios:
2.1. Atividade Desportiva:
2.1.1. Apoio à competição desportiva federada não profissional
Nº

1

2
3
4

5

6

7

Associação
Clube de
Ténis de
Peniche
Clube de
Ténis de
Peniche
Clube Naval
de Peniche
Clube Stella
Maris de
Peniche
Clube Stella
Maris de
Peniche
Grupo
Desportivo de
Peniche
PAC Peniche
Amigos Clube

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Ténis coletiva

0,80

200,80 €

Ténis individual

0,55

2 614,70 €

Vela Ligeira

0,55

2 014,65 €

Badminton

0,90

2 674,80 €

Basquetebol

0,90

7 776,00 €

Futebol

0,90

17 000,00 €

Futsal

0,85

6 443,00 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

10 312,00 €

Pavilhão D.
Luís Ataíde
(treinos e
jogos)
12
Transportes
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Nº

8

9

10

11

12

13

14

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Triatlo

0,80

1 584,00 €

Trampolins

0,75

1 507,50 €

Associação
PAC Peniche
Amigos Clube
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa
Sociedade
Filarmónica
União
Primeiro de
Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
Sporting
Clube da
Estrada
União
Desportiva
Cultural de
São
Bernardino
União
Desportiva
Cultural de
São
Bernardino
União
Desportiva
Cultural de
São
Bernardino

Atletismo

0,45

621,00 €

Futsal

0,55

1 243,00 €

Matraquilhos

0,45

36,00 €

Pool
Português

0,65

326,95 €

0,45

135,00 €

Tiro ao Alvo
(Disciplina
Ccart Carabina
Articulada)
Total

44 177,40 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

312,00 €

22 viaturas
para
deslocação

10 624,00 €

2.1.2. Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas
Nº

Associação

Atividade

Avaliaçã
o

1

ADAP Associação de
Desporto Amador
de Peniche

Campeonato
de Futebol
Amador de
Peniche

0,75

Atribuição
20%
630,00 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.06.2018 * Livro 109 * Fl. 511

Nº

Associação

Atividade

Avaliaçã
o

2

ADAP Associação de
Desporto Amador
de Peniche

Taça Cidade
de Peniche

0,75

Atribuição
20%
186,75 €

Estimativa
Apoio
Logístico

3

BRLC - Berlengas
Clube Ciclismo

Participação
em
Maratonas
BTT

0,85

104,72 €

722,28 €

4

Centro Social do
Pessoal da Câmara
Municipal de
Peniche

Convívio de
Pesca
Desportiva
de Mar

0,80

475,04 €

190,76 €

5

Centro Social do
Pessoal da Câmara

Participação
em Cerca de

0,85

510,00 €

496,50 €

Apoio
Logístico

3
Utilizações
da carrinha
caixa aberta
com
condutor e
respetivas
portagens
25.03 Fátima
20.05 Alvalade Porto Covo
17.06 Marvão
1 Viatura de
caixa aberta
1 Viatura
ligeira
20 Baias
3
Contentores
de Lixo
(grandes)
4
Contentores
de Lixo
(pequenos)
12 sacos
para o lixo
1 Estrado
para troféus
25 Mesas
50 bancos
4 Mesas de
Plástico
8 Cadeiras
de Plástico
2 Chapéus
de Sol
10 Viatura
Mista c/9
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Nº

Associação

Atividade

10 Provas de
Pesca
XVIII
Convívio de
Centro Social do
Pesca
Pessoal da Câmara
Desportiva
Municipal de
de Mar dos
Peniche
Açores
IX Torneio
Clube de Ténis de
Peniche Cup
Peniche
XXIV Open
Clube de Ténis de
Cidade de
Peniche
Peniche
XXIV
Torneio
Clube de Ténis de
os Petingas
Peniche
XXIV Torneio
Clube de Ténis de
"Os
Peniche
Carapaus"

Avaliaçã
o

Atribuição
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico
lugares
(10X)
1 Autocarro
(01/06/2018
)
1 Autocarro
(11/06/2018
)
25 cadeiras
1 mini tenda

Municipal de
Peniche

6

7
8
9
10

11

Clube de Ténis de
Peniche

12

Grupo Desportivo
Atouguiense

13

Grupo Desportivo
Atouguiense

14

Grupo Desportivo
Atouguiense

15

Grupo Desportivo
Atouguiense

16

Grupo Desportivo
Atouguiense

17

PAC - Peniche
Amigos Clube

XXIV Torneio
Sardinha
Assada

Torneio
Futebol 5 25 de Abril
Torneio
Triangular Benjamins
Torneio
Triangular Infantis Sub
12
Torneio
Triangular Infantis Sub
13
Torneio
Triangular Traquinas
Torneio da
Páscoa de

0,80

938,40 €

211,12 €

0,83

85,49 €

32,58 €

0,83

87,98 €

14,19 €

25 cadeiras
1 mini tenda

0,83

85,49 €

14,19 €

25 cadeiras
1 mini tenda

0,83

85,49 €

14,19 €

25 cadeiras
1 mini tenda

116,88 €

40 cadeiras
8 mesas
pequenas
1 assador
1 caixote do
lixo
1 grande
(10x15)

49,50 €

Pavilhão D.
Luís Ataíde

0,83

87,98 €

0,95

427,50 €

0,80

148,80 €

0,85

161,50 €

0,85

161,50 €

0,80

145,60 €

0,85

204,00 €
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Nº

Associação

Atividade

Avaliaçã
o

Atribuição
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

0,90

214,20 €

277,20 €

Piscinas
Municipais

0,90

189,00 €

0,90

612,00 €

0,85

464,10 €

1 030,12 €

1 Tenda
Grande (10
x 15)
2 Tendas
pequenas (3
x 3)
100 Baias
5 sinal de
proibição
3 sinal
obrigatório
virar direita
400
Lembranças
para kit dos
atletas
2 Rolos de
fita para
vedação ao
público
1 Faixa de
publicidade
da CMP
10 Caixotes
de Lixo
1 Biombo
para afixar
os

Petizes e
Traquinas
18
19

20

21

22

PAC - Peniche
Amigos Clube
Peniche Bike
Riders
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa

Sociedade
Filarmónica União
Primeiro de
Dezembro 1902 de
Atouguia da
Baleia

Triatlo Jovem
Troféu BTT
do Oeste
Campeonato
Fundação
Inatel Fut. 11
- Distrito de
Santarém
Seção de BTT
Trilhos D'El
Rei Participação
em diversas
provas de
BTT

Grande
Prémio
Atletismo
Sociedade
Filarmónica
União
Primeiro de
Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia

0,95

1 672,00 €
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Nº

Associação

Atividade

Avaliaçã
o

Atribuição
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico
resultados
(Placa de
madeira
grande e
respetivos
pés)
1 Pódio
1 Pórtico
30 Sacos do
Lixo

23

União Desportiva
Cultural de São
Bernardino

Campeonato
de Tiro ao
Alvo - Região
Oeste
2017/18

24

União Desportiva
Cultural de São
Bernardino

Liga Inatel Leiria

25

26

0,75

180,00 €

0,80

800,00 €

União Desportiva
Cultural de São
Bernardino

Open de Pool
Português UDCSB

0,90

675,00 €

115,84 €

União Desportiva
Cultural de São
Bernardino

Open
Federação
Portuguesa
de Bilhar
(1.ª/2.ª/3.ª
Divisão Leiria

0,88

369,60 €

116,84 €

9 702,14 €

3 521,50 €

Total

20 vasos e
plantas
20 Maciços
e paus
furados
respetivas
cordas
150m2
Alcatifas
cinza escura
20 vasos e
plantas
20 Maciços
e paus
furados
respetivas
cordas
150m2
Alcatifas
cinza escura
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2.1.3. Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas
Atribuição
Avaliação
20%

Nº

Associação

Atividade

1

Acompanha Cooperativa
de
Solidariedad
e Social,
CRL

Drogas Népia
- 24 Horas de
Futebol

0,88

478,72 €

2

Associação
Educação

Classe de
Ginástica

0,65

214,50 €

Estimativa
Apoio
Apoio Logístico
Logístico
1 Campo de
futebol sintético
1 Tenda com
Iluminação
(10x15) balneários
2 Casas de
Madeira
(bilheteira e
bar)
1 fita de
engenheiro
40 Baias
metálicas
10 mesas de
plástico
70 cadeiras de
plástico
8 vasos de
flores
10 Biombos 1 209,08 €
Placas de
Madeira
grandes
6 caixotes de
lixo (grandes)
30 sacos de lixo
1 Palco/Estrado
(para Zumba)
1 Lona do
Município
6 chapéus de
sol com base
2 Colocação de
pendões
informativos
2 Tendas
médias para
tapar as
bancadas
2 bancadas de
madeira

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.06.2018 * Livro 109 * Fl. 516

Nº

3

4

5

6

7

8

Associação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação
Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense

Associação
Recreativa
Cultural e
Desportiva
de Ferrel

Atividade

Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Apoio Logístico
Logístico

Classe de
Karaté
Shotokan

0,60

72,00 €

1 800,00 €

Sarau de
Ginástica

0,65

117,00 €

28,96 €

20 vasos de
flores

Secção de
Ténis-de-Mesa

0,70

84,00 €

Torneio de
Snooker

0,55

66,00 €

Visita de
estudo Bounce

0,55

170,50 €

109,02 €

Autocarro 53
lugares

279,20 €

1 Minibus Sabugal (com
pernoite)
- saída 8/9h de
Ferrel
- Chegada 19h
Peniche
Associação
assegura a
estadia e a
alimentação

Encontro de
Veteranos/Vel
has Guardas
de Futebol 11

0,75

1 150,19 €
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Nº

9

10

11

12

13

14

15

16

Associação
Atlético
Clube de
Geraldes
Atlético
Clube de
Geraldes
Centro
Social da
Bufarda

Atividade

Atribuição
Avaliação
20%

15.º Torneio
de Futsal

0,85

170,00 €

Torneio de
Sueca

0,65

97,50 €

Torneio de
Futsal

0,80

184,00 €

Estimativa
Apoio
Apoio Logístico
Logístico

Clube de
Taekwondo
de Peniche

11.º
International
Taekwondo
Summercamp
Peniche 2018

0,90

1 130,40 €

328,00 €

Clube de
Taekwondo
de Peniche

1st
International
Taekwondo
Friendship
Meeting 2018

0,88

404,80 €

296,00 €

Ações de
Sensibilização

1,00

90,00 €

Intercâmbio
Ténis

0,93

41,85 €

Clube de
Ténis de
Peniche
Clube de
Ténis de
Peniche

Clube de
Ténis de
Peniche

Maratona de
Ténis

0,68

44,88 €

42,57 €

Pavilhão Dom
Luís Ataíde (6 a
14/07/2018) e a
utilização do
mini ginásio e
da sala de
reuniões
existente no
pavilhão
1 Autocarro
para transporte
de 50 pessoas
(11/07/2018)
Pavilhão Dom
Luís Ataíde e a
utilização do
mini ginásio e
da sala de
reuniões
existente no
pavilhão

1 assador
5 mesas
pequenas
20 cadeiras
1 caixote do
lixo
1 holofote/
projetor de luz
portátil
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Nº

Associação

Atividade

17

Clube de
Ténis de
Peniche

Visita ao
Estoril Open

Atribuição
Avaliação
20%

0,45

18

Clube Naval
de Peniche

X Jornadas
Náuticas

0,85

1 266,50 €

19

Grupo
Desportivo
Atouguiense

Captação de
guarda-redes

0,70

305,90 €

Estimativa
Apoio
Apoio Logístico
Logístico
1 ficha extensão
1 Mini tenda

146,74 €

Autocarro

376,32 €

200 Cadeiras
de Plástico
1 Tenda de
10x15m
(alcatifada)
12 Mesas
compridas
3 Estrados de
Palco
alcatifados
20 Baias
20 de cada:
Mastros de
Bandeira,
Bandeiras e
Maciços
30 Plantas em
vasos
p/decoração
2 Contentor de
lixo para o
exterior
(1.000L)
6 contentores
de lixo
pequenos (90
L) e 20 sacos
de plástico
Transporte de
20 Mesas da
A.F.U.1ºDezem
bro p/CNP e
volta
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Nº

20

21

22

23

24

25

26

27

Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Apoio Logístico
Logístico

Associação

Atividade

Grupo
Desportivo
Atouguiense
Grupo
Desportivo
Atouguiense
PAC Peniche
Amigos
Clube
PAC Peniche
Amigos
Clube
PAC Peniche
Amigos
Clube
Sociedade
Filarmónica
União
Primeiro de
Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
União
Desportiva
Cultural de
São
Bernardino
União
Recreativa
Desportiva e
Cultural do
Paço

Colóquio de
Nutrição e
Arbitragem

0,80

120,00 €

Treinos de
Captação

0,85

1 190,00 €

0,78

158,34 €

176,10 €

Piscinas
Municipais

0,75

540,00 €

10,86 €

20 Vasos de
flores

Estágio da
Páscoa Escola de
Triatlo
Festa de
Encerramento
Época de
Futsal
Saber estar no
Futebol

0,80

216,00 €

Atividades
Desportivas
Regulares

0,70

348,60 €

Futebol 11

0,75

120,00 €

4º Torneio de
Sueca - Paço
2018

0,65

65,00 €

Total

8 846,68 €

25,83 €

4 828,69 €

Auditório
Municipal ( das
20H às 23h)
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2.2. Apoio à Atividade Cultural
2.2.1. Apoio à atividade regular de grupos e natureza artística e performativa

Nº

1

2

3

4

5

6

Associação
Centro de
Solidariedade
Social Convívio e
Cultura de
Geraldes
CERCIPeniche,
Cooperativa de
Educação e
Reabilitação de
Cidadãos
Inadaptados, CRL
Coral Stella Maris
de Peniche
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa
Sociedade
Filarmónica União
Primeiro de
Dezembro 1902 de
Atouguia da Baleia

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Secção de
Folclore

0,90

1 046,70 €

Grupo de
danças
"Amigos do
Mar"

0,92

154,56 €

Grupo Coral

0,90

2 324,16 €

Banda
Filarmónica
"A Serrana"

0,94

2 932,80 €

Rancho D.
Pedro I

0,90

882,00 €

Banda
Filarmónica

0,90

3 690,00 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico

11 030,22
€

Total

2.2.2. Projetos de produção artística, de espetáculos e festivais, nos vários domínios das
artes

Nº

Associação

Atividade

1

Academia de
Música Estrela

Concerto
Final de Ano
para a

Avaliação

0,70

Atribuição
20%
56,00 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico

57,92 €

Fórum da
Parreirinha e sala
de apoio;
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Nº

2

Associação

Atividade

do Mar de
Peniche

População de
Peniche

Academia de
Música Estrela
do Mar de
Peniche

Sessão de
gravação para
os alunos de
fado

Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico
100 Cadeiras do
fórum da
parreirinha

0,63

50,40 €

3

Associação de
Cultura e
Recreio D. Inês
de Castro

Dia Mulher

0,50

314,50 €

4

Associação de
Motociclismo de
Peniche

10º Moto
Paper

0,65

97,50 €

380,10 €

5

Associação de
Motociclismo de
Peniche

20º
Aniversário

0,55

275,00 €

327,43 €

6

Associação
Desportiva e
Recreativa Casal
Moinho

8ª Caminhada
Casaleira Comemoração
do 25 d'Abril

0,60

102,00 €

118,59 €

7

Associação
Desportiva e
Recreativa Casal
Moinho

Convívio de
Primavera /
Fados

0,55

8

Associação
Educação
Física, Cultural
e Recreativa
Penichense

Comemoração
do Aniversário
da
Coletividade

0,50

28,96 €

73,00 €

28,96 €

8 Caixotes do lixo
pequenos e
respetivos sacos
8 Vasos flores
30 Mesas de
refeição
60 Bancos
1 Tenda 9 x 6

12 mesas
24 bancos
4 estrados de palco
sem cavaletes
2 contentores do
lixo (1000lts)
4 baldes do lixo
pequenos com
rodas
25 sacos do lixo
pequenos
1 Tenda 9x6
4 Fogareiros
1 Carrada de Pó
de Pedra a ser
depositada no
campo de jogos
6 Painéis
Expositores c/ pés
(1,83 x 2,75)
18 Vasos com
Verdura
100 Cadeiras de
Plástico
12 Vasos de Flores
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Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico

28,96 €

20 Vasos de Flores
100 Cadeiras de
Plástico
6 caixotes de lixo +
sacos

Nº

Associação

Atividade

9

Associação
Educação
Física, Cultural
e Recreativa
Penichense

Teatro
Amador de
Peniche
"Revista
Peniche a
Sorrir"

10

Associação
Educação
Física, Cultural
e Recreativa
Penichense

Teatro/Revista
Nazarenos

0,75

11

Associação
Juvenil de
Peniche

22ª Edição da
Feira do Livro
de Peniche

1,00

85,00 €

12

Associação
Juvenil de
Peniche

Abril Livros
Mil

0,85

28,38 €

Carnaval

0,70

702,80 €

Dia da
Criança

0,55

214,50 €

13

14

Associação
Recreativa
Cultural e
Desportiva de
Ferrel
Associação
Recreativa
Cultural e

0,70

102,20 €

202,50 €

196,96 €

Autocarro
Transporte 54px
100 Cadeiras
Plásticas
12 vasos de flores
6 caixotes de lixo
1 Transporte de 70
mesas da escola D
Luís de Ataíde para
o Clube Recreativo
de Peniche e viceversa.
1 Colocação de
faixa publicitária
no Edifício da
Acão Social
1 Disponibilização
da sala do Fórum
da Parreirinha.
10 Mesas de
plástico para dala
do Fórum
Parreirinha
3 Noites do
auditório do
Edifício Cultural
1 Disponibilização
da sala do Fórum
da Parreirinha
10 mesas de
plástico para o
espaço
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Nº

15

16

17

Associação
Desportiva de
Ferrel
Associação
Recreativa
Cultural e
Desportiva de
Ferrel
Associação
Recreativa
Cultural e
Desportiva de
Ferrel
Atlético Clube
de Geraldes

Atividade

Atribuição
Avaliação
20%

Festa do sócio

0,45

225,00 €

Santos
Populares

0,60

588,00 €

Almoço de
Porco no
Espeto

0,45

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico

405,44 €

1 Tenda 15m x 10m

CERCIPeniche,
Cooperativa de
Educação e
Reabilitação de
Cidadãos
Inadaptados,
CRL

Arraial de
Santos
Populares da
CERCIPeniche
2018

0,55

416,30 €

19

Coral Stella
Maris de
Peniche

Concerto
Comemorativo
do 41.º
Aniversário do
Coral Stella
Maris

0,85

29,44 €

20

Coral Stella
Maris de
Peniche

IX Encontro de
coros cidade
de Peniche

0,90

29,44 €

18

10 mesas
compridas
20 bancos
compridos
2 Quiosque e Bar
de Madeira
1 Iluminação
1 Tenda ( 9x6)
1 Chão Sintético ou
alcatifa
2 Assadores e
respetivas grelhas
1 Transporte
estrados
Geraldes/Peniche e
vice-versa
Impressão de 300
programas e 50
cartazes
2 Ofertas coros
convidados
1 Transporte
estrados
Geraldes/Peniche e
vice-versa
2 Ofertas coros
convidados
Impressão de
programas/desdobr
áveis para o evento
Cedência das
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Nº

Associação

Atividade

Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico
instalações da
cantina da Câmara
para a realização
da jantar/convívio

21

22

23

24

25

26

27

Grupo
Desportivo
Atouguiense
PAC - Peniche
Amigos Clube
Patrimonium Centro de
Estudos e
Defesa do
Património da
Região de
Peniche
Patrimonium Centro de
Estudos e
Defesa do
Património da
Região de
Peniche
Serrana Associação
Desportiva
Cultural e
Recreativa
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de

Festa de
Encerramento
Época
2017/2018

0,40

392,00 €

PAC - 20 anos

0,45

409,50 €

Aqui há
História

0,80

56,00 €

Exposição - O
traje da
comunidade
piscatória de
Peniche no
séc. XX

0,85

195,50 €

II Feira de
Artesanato

0,73

7º Passeio de
Clássicos

0,70

322,00 €

Carnaval 2018

0,70

168,00 €

28,96 €

1 Estrado 5m x 2m
25 Manequins
1 projetor
1 tela
1 pc portátil

95,96 €

20 Vasos de Flores
80 Cadeiras
desdobráveis
10 Placares de
madeira com 1m de
altura e respetivos
pés

28,38 €

1 Pórtico
35 Baias
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Nº

Associação

Atribuição
Avaliação
20%

Atividade

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio Logístico

28,38 €

20 Baias

255,56 €

Autocarro
Municipal Abrantes (data a
confirmar)

Atouguia da
Baleia

Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia

28

Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
União
Recreativa
Desportiva e
Cultural do
Paço

29

30

31

Encontro de
Motos
Sociedade
Filarmónica
União
Primeiro de
Dezembro
1902 de
Atouguia da
Baleia
MIA - 9ª
Edição Festival de
Música
Improvisada
de Atouguia da
Baleia

0,60

216,00 €

0,95

513,00 €

Participação
no encontro de
Bandas de
Abrantes

0,85

85,00 €

Passeio
Turístico Cultural

0,75

210,00 €

5 570,40 €

Total

2.3.

2 599,12 €

Atividade Solidária e Humanitária

Nº

Associação

Atividade

1

Associação
Dadores
Benévolos de

Comemoração
do Dia da
Mundial do

Avaliação

0,90

Atribuição
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

312,00 €

Autocarro
55 lugares
(Berlenga) -
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Nº

2

3

4

5

Atribuição
Avaliação
20%

Associação

Atividade

Sangue de
Peniche

Dador de
Sangue

Associação
Dadores
Benévolos de
Sangue de
Peniche

Comemoração
do Dia da
Nacional do
Dador de
Sangue

0,85

Ateliers
Jumping Clay

0,90

180,00 €

Cedência de
Instalações Universidade
Sénior de
Peniche

0,75

180,00 €

Associação
Educação Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense
Associação
Educação Física,
Cultural e
Recreativa
Penichense

Associação
Juvenil de
Peniche

Campos de
Férias de
Verão

0,85

Estimativa
Apoio
Logístico

150,86 €

68,94 €

Apoio
Logístico
Local a
Confirmar Não está
disponível
- Partida
7h30 da
sede
- Saída 18h
Autocarro Minibus 16
lugares Coimbra
- Horário a
confirmar

3 Cedência
de
autocarro
para três
dias de
atividades
no período
dos campos
de férias
(datas a
definir).
3
Possibilidad
e de
utilização
das Piscinas
Municipais
(6 e 24 de
julho)
1 Utilização
do Car Surf durante
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Nº

Associação

Atividade

Atribuição
Avaliação
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico
1 dia
incluindo a
noite (2 a 3
de Agosto)
1 Utilização
gratuita do
comboio
turístico
para cerca
de 40
crianças
(datas a
definir)

6

7

8

Centro de
Solidariedade
Social Convívio e
Cultura de
Geraldes
CERCIPeniche,
Cooperativa de
Educação e
Reabilitação de
Cidadãos
Inadaptados, CRL

CERCIPeniche,
Cooperativa de
Educação e
Reabilitação de
Cidadãos
Inadaptados, CRL

Proporcionar
cuidados ao
nível da saúde
da população

0,85

Apoio logístico
à formação Reciclagem

0,80

Campanha
Pirilampo
Mágico 2018

0,90

1 700,00 €

216,00 €

21,00 €

100 Sacos
de 120l

86,88 €

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
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Nº

Associação

9

Clube de Ténis de
Peniche

10

Clube de Ténis de
Peniche

Atividade
Promoção da
prática do ténis
nas crianças e
jovens em
situação de
acolhimento
temporário
Promoção da
prática do ténis
nas pessoas
com
deficiência
intelectual

Atribuição
Avaliação
20%

0,85

85,00 €

0,85

34,00 €

11

Delegação de
Peniche da
Amnistia
Internacional

Ciclo de
Cinema Sobre
direitos
humanos

0,77

14,17 €

12

Espaço Sénior
São Leonardo Associação Social
da Atouguia da
Baleia

1.º Aniversário
do Centro de
Convívio

0,80

120,00 €

Espaço Sénior
São Leonardo Associação Social
da Atouguia da
Baleia

2.º Aniversário
do Espaço
Sénior São
Leonardo,
Associação
Social da
Atouguia da
Baleia

0,80

320,00 €

Colóquio
"Qualidade de
Vida na
Velhice"

0,92

92,00 €

Festa de Final
de Ano Letivo

0,77

13

14

15

Espaço Sénior
São Leonardo Associação Social
da Atouguia da
Baleia
Jardim de
Infância de Serra
d´El Rei

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

95,86 €

Auditório
Municipal PC e
internet (
das 20H às
23h59)
28/03
11/04
16/05
13/06

709,52 €

25 Mesas
50 Bancos
1 Tenda 15
X 10
1 Tenda 9 x
6

43,44 €

200
Cadeiras
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Nº

Associação

Atividade

16

Murpi - Comissão
Reformados,
Pensionistas e
Idosos de Peniche

21.º
Piquenique
Nacional

Funcionamento
do Núcleo de
Peniche da
Liga dos
Núcleo de Peniche
Combatentes 17
da Liga dos
comunicação e
Combatentes
consumíveis de
Informática e
papelaria
Funerais e
manutenção do
Núcleo de Peniche
Talhão dos
18
da Liga dos
Combatentes
Combatentes
do Cemitério
de Peniche

Atribuição
Avaliação
20%

0,75

0,70

60,40 €

0,75

12,75 €

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

220,28 €

Autocarro Montemoro-Novo (8h
às 19h)

Núcleo de Peniche
da Liga dos
Combatentes

Passeio Anual

0,80

214,94 €

Núcleo de Peniche
20
da Liga dos
Combatentes

Peregrinação
Nacional a
Fátima

0,75

136,16 €

Núcleo de Peniche
da Liga dos
Combatentes

Sardinhada
Convívio

0,77

28,96 €

Sociedade
Filarmónica
União Primeiro de
22
Dezembro 1902
de Atouguia da
Baleia

Torneio de
Sueca
Intersócios
2018

0,75

19

21

75,00 €

Autocarro Peniche Coimbra Cantanhede
- Peniche
(7h45 às
19h)
Autocarro
52 lugares
8h a 18h Não Está
disponível
Data a
definir
7 mesas
articuladas
14 bancos
articulados
2 assadores
de carvão
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Nº

Associação

Atividade

23

União Recreativa
Desportiva e
Cultural do Paço

Ação de
Sensibilização
Pública /
Solidária

Atribuição
Avaliação
20%

0,87

2.4.

Apoio
Logístico

139,20 €
3 228,51 €

Total

Estimativa
Apoio
Logístico

2 088,84 €

Apoio à Atividade Ambiental

Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Estimativa
Apoio
Logístico

Apoio
Logístico

1

Arméria Movimento
Ambientalista de
Peniche

Coloquio
dedicado à
observação
de aves e
fotografia

0,85

34,00 €

23,97 €

Auditório

2

Mar Meu Associação de
Defesa do
Ambiente

Exibições
Artísticas de
Lixo

0,95

97,85 €

3

Mar Meu Associação de
Defesa do
Ambiente

Limpeza de
Praias

0,90

42,30 €

Instalação
posto do
turismo
Peniche
(autorização
para cartaz de
atividades +
exposição) - A
Associação
deverá remeter
ao Município a
descrição das
exposições e
será decidido
superiormente,
se esta deverá
ser exposta nos
espaços
Municipais
Colocação de
contentores e
recolha dos
lixos na praia:
Não há
disponibilidade
1 caixote verde
vidro 120l
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4

5

6

Mar Meu Associação de
Defesa do
Ambiente

Workshop

Grupo Desportivo Limpeza da
Praia
Atouguiense
Sociedade
Filarmónica
Passeio
União Primeiro
Pedestre
de Dezembro
1902 de Atouguia
da Baleia
Total

0,95

399,00 €

0,65

117,00 €

0,70

84,00 €

774,15 €

312,00 €

1 caixote
amarela 700l
1 caixote preta
700l
1 Instalação na
praia de apoio
às limpezas,
nas zonas de
turistas de
preferência
1 Transporte
de apoio para
interessados
(autocarro datas a
confirmar de
realização, 1x
mensal)

335,97 €

A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.592
NIPG 9599/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------46) Isenção de taxas pelos licenciamentos de ocupação do espaço público e especial de ruído,
no Jardim Público de Peniche, solicitada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Pentecostal – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------Deliberação n.º 870/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 16 de junho 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 Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Pentecostal, por
requerimento, registado nestes serviços no dia 30 de maio de 2018, considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 15.06.2018 e a falta de
tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu
despacho, datado de 15 de junho de 2018, que considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas
e Preços do Município, autorizou a isenção de taxas à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus
Pentecostal, pelo licenciamento do referido evento, a realizar no Anfiteatro do Jardim Central de
Peniche, no dia 16 de junho de 2018.
Taxas previstas: 12,45€ - artigo 16.º alínea a); 142.50€ - n.º 1 do artigo 41 do RPOEP).» A
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Cristina Leitão não
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estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.593
NIPG 8239/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------47) Isenção de taxas pelos licenciamentos de ocupação do espaço público e especial de ruído,
no Jardim Público de Peniche, solicitada pela Associação Peniche a Correr – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 871/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 20 de junho 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 Peniche a Correr, por requerimento, registado nestes
serviços no dia 11 de junho de 2018, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças
e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 15 de junho de 2018, e a falta de tempo útil para
apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de
18 de junho de 2018, que considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município,
autorizou a isenção de taxas à Associação Peniche a Correr, pela emissão das licenças, para o
evento a realizar no dia 20 de junho de 2018, no Anfiteatro do Jardim Central da Cidade de
Peniche.
Taxas previstas: 12,45€ - artigo 16.º alínea a); 95,00€ - n.º 1 do artigo 41 do RPOEP) – Valor
total de taxas €107,45.» A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora
Cristina Leitão não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.594 NIPG 8993/18)---------------------------------------------------------------------------48) Atribuição de apoio à Escola Básica 2, 3 de Maxial, para estadia no Parque Municipal de
Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do Parque de Campismo: -----------------------Deliberação n.º 872/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido da Escola Básica 2,3 de Maxial, registado sob o n.º 9654, de 12 de junho
(NIPG 9073/18), o interesse em apoiar as atividades em causa com a partilha dos recursos entre
as organizações envolvidas, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista
na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que
a estadia de 20 alunos e 4 professores, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho, seja cobrada aos preços
praticados na época baixa.» (Doc.595 NIPG 9681/18) --------------------------------------------------ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:
49) Atribuição de dois abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 –
Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 873/2018: Deliberado, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador
Filipe Sales, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 22 de junho 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 prestada pelos serviços do Município, informação 16/2018 da
DDAF, no âmbito do 2º procedimento de atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da
Berlenga, para o ano de 2018, proponho que a Câmara Municipal crie uma comissão de
pescadores e operadores marítimo-turísticos, com caráter consultivo, ao abrigo do n.º 1 do artigo
5.º do Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha
da Berlenga.» (Doc.596 NIPG 8799/18) --------------------------------------------------------------------
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DIVERSOS:
50) Geoparque Oeste - Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 874/2018: Deliberado apreciar o assunto relativo ao Geoparque Oeste, na próxima
reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------51) Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Peniche – Pelouro da Proteção Civil:
Deliberação n.º 875/2018: Deliberado submeter a consulta pública o Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de Peniche. (NIPG 8299/18) --------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 876/2018: 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 dezasseis 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
27 de agosto 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)
_____________________________________

