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ATA N.º 37/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018
Aos dez dias do mês de setembro 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, Cristina Maria Luís Leitão, Júlio Alberto Silva Coelho, Jorge Manuel Rosendo
Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Projetos da 2.ª fase de requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona
envolvente – programa-base - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------ --------------------------------------- 2) Revisão do Plano Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 3) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Estado Português da India, n.º
15, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------- 4) Sinalização rodoviária na Rua do Aterro, na Serra d`El-Rei – Pelouro do
Trânsito;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do
Calvário, n.º 77, em Peniche, a favor de Jorge Manuel Resende Pereira, e atualização do valor da
renda – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------------------------ Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Circuito Especial de transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 –
Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 7) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2018, e fundos disponíveis
referentes a agosto e setembro de 2018 – Pelouro das Finanças;-------------- -------------------------------------------- 8) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 16) – Pelouro das Finanças;
----------------- Impostos Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do
ano 2018 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2019 – Pelouro das Finanças;--------------------- 11) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de
2019 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 12) Nomeação de representante no Comité de cogestão para a apanha de percebe
na Reserva Natural das Berlengas CO-PESCA 2 – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 13) Licenciamento do XX Encontro Nacional Motard Peniche, requerido pela
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Associação de Motociclismo de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral;
----------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para organização do VII Encontro de
Antigos Jogadores de Basquetebol do Clube Stella Maris - Pelouro do Associativismo; ------------------------------ 15) Atribuição de apoios no âmbito da segunda fase de candidaturas ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de apoio às atividades
regulares e apoio logístico – Pelouro do Associativismo;------------- ----------------------------------------------------- 16) Atribuição de apoio logístico à Associação de Motociclismo de Peniche, no
âmbito de uma candidatura submetida na 2.ª fase de apoio às atividades regulares, para a
organização da 20.ª Concentração Nacional Motard – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------ 17) Cedência de digitalizações de fotografias, à Casa Pisa de Lisboa, para
reprodução e utilização no Núcleo Museológico – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------- 18) Comparticipação para transporte escolar a alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º
ciclos) e Ensino Secundário, para o ano letivo de 2018/2019 – Pelouro da Educação; --------------------------------- 19) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, no
âmbito da colaboração na OTL – Férias Fora da Caixa – Pelouro da Educação;-------- ------------------------------ Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Ressarcimento por danos, solicitado por Natália Maria Raimundo da Silva –
Pelouro das Finanças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Apreciação e discussão da Lei-quadro da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, Lei n.º 50, de 16 de agosto de 2018 –
Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinco minutos, encontrando-se na
sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------A reunião foi interrompida entre as doze horas e vinte minutos e as catorze horas e trinta e cinco
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os senhores: Ana Nunes, Técnica Superior, em substituição da Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, e Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de
Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, em regime de substituição, durante a apreciação dos pontos um e dois da
ordem do dia, Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, Arquiteto Cândido Chuva Gomes e Arquiteto Paulo Melo, durante a apreciação do
ponto um da ordem do dia, Alexandra Tormenta e Ângela Santos, Técnicas Superiores de
Urbanismo da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Jorge Carvalho e Gil Ribeiro da
empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, durante a apreciação do ponto dois da ordem
do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Filipe Maia de Matos
Ferreira Sales e o senhor António Manuel Prioste Salvador, cidadão 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 Júlio Alberto Silva Coelho, do Partido
Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, emanado pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade do
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referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do
artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.----------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 29, 30 e 31/2018, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 9, 16 e 23 de julho de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo
texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na
aprovação da ata os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião,
observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino:
- Disse que, em relação à Guarita da Gambôa, o pináculo foi encontrado, estava com uma pessoas
que o recolheu e não alertou os serviços da Câmara Municipal. Disse, ainda, que após avaliação
dos técnicos e, contactada a Direção Geral do Património Cultural, chegaram à conclusão que os
serviços da Câmara Municipal tinham condições para intervir no desmantelamento da Gurita. Deu
conta que os trabalhos se iriam iniciar a partir de amanhã. ----------------------------------------------- Em relação ao Porto de Pesca, deu conta de uma reunião, na semana passada, com representantes
da Docapesca e a Direção do Clube Naval de Peniche, tendo sido avaliado a possibilidade de
construção de uma rampa de apoio à prática de vela, e não só, junto às atuais instalações do Clube
Naval de Peniche. Referiu que falaram, também, sobre a deslocação da grua, que se encontra junto
ao ICNF, para a zona do Clube Naval, com a intenção de retirar, também, o posto de combustível
existente, junto do acesso às embarcações das Marítima-turísticas. Disse, ainda, que iria ser feito
um protocolo entre a Docapesca e o Clube Naval de Peniche e, em relação ao apoio que a Câmara
Municipal se disponibilizou a dar, nomeadamente nas obras da rampa e da deslocação da grua, irá
ser formalizado o pedido, pela Docapesca, para ser presente em reunião de Câmara para ser
decidido. Referiu que lhe foi dada a informação que estava previsto, em 2019, a construção do
paredão e, de acordo com a Docapesca, está a correr bem. Disse que foi solicitado a intervenção
de desassoreamento junto à Marina.-------------------------------------------------------------------------- Em relação ao Parque Tecnológico, deu conta de uma reunião entre o Instituto Politécnico de
Leiria e a Câmara Municipal, no sentido de fazerem o balanço relativamente à constituição da
associação e ao desenvolvimento da candidatura. Disse que havia uma equipa técnica constituída
entre a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Leiria, estando já a trabalhar na candidatura.
Disse que o pedido de Visto do Tribunal de Contas já foi entregue. Disse que, da parte da
Docapesca, foram colocadas questões, em relação aos estatutos, pelo que solicitou uma nova
reunião com a Docapesca e o Instituto Politécnico de Leiria, em Peniche, durante a semana. ------ Relativamente ao Geoparque do Oeste, disse que esteve numa reunião, com representantes dos
cinco concelhos, Lourinhã, Peniche, Bombarral, Torres Vedras e Óbidos, no Ministério dos
Negócios Estrangeiros, com a coordenadora da Comissão Nacional da Unesco, com o objetivo de
constituir a associação. Referiu que todos os concelhos foram representados pelos seus Presidentes
de Câmara, à exceção do senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que por
impedimento não pode estar presente. -----------------------------------------------------------------------
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- Informou que, em relação ao Centro de Saúde, as obras estão previstas terminar durante o mês
de novembro. Disse que iriam chegar mais dois médicos de família para o concelho, que estarão
ao serviço em Atouguia da Baleia e na Serra d´El-Rei, completando os horários no Centro de Saúde
de Peniche, prevendo-se que, em janeiro, haja mais um médico para Peniche.------------------------ Relativamente ao IP6, informou que o relatório preliminar da análise de propostas foi colocado
na plataforma de contratação pública, em 20 de julho de 2018, concorram três empresas, Teixeira
Duarte, ABB e Conduril, tendo havido uma reclamação da ABB, que atrasou o processo. Disse
que estavam em fase de análise da reclamação, do concorrente, para emissão do relatório final.
Referiu que estava prevista a contratação da empreitada para o 4.º trimestre. Informou, ainda, que
o concurso da empreitada foi lançado em regime de concessão/ construção, estando o contrato
sujeito a visto prévio. ------------------------------------------------------------------------------------------- Informou que estava a ser negociado, com os proprietários de um terreno, com cerca de 200
metros, na Rua Principal, na Bufarda, junto ao Café Central. -------------------------------------------- Informou que teve uma reunião com o senhor Bruno, após o incêndio do seu bar, no Baleal, que
pretende construir outro equipamento. Disse que ele queria saber qual era a posição da Câmara
Municipal, e foi-lhe dito, que não seria apenas para ele mas para todos, que no que poderem ajudar
irão fazê-lo, fazendo referência ao POC-ACE, que ainda não estava em vigor, mas que serviria de
orientação. Disse que lhe colocou algumas questões, nomeadamente, sobre os cabos sobrelevados
e outras medidas que seriam precisas tomar, tais como os acessos. ------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Informou que, na passada terça-feira, esteve numa reunião com a Associação de Basquetebol de
Leiria. Disse que, contrariamente a Peniche, o basquetebol, no Distrito, tem vindo a ter algum
decréscimo de praticantes da modalidade, na ordem dos 20 a 30%. Disse que para cativar crianças
e jovens para a prática daquele desporto, convidaram o senhor António Raminhos, que durante
duas semanas, em outubro, irão percorrer o distrito, junto das escolas para que sejam feitas
iniciativa de promoção. Referiu que iriam haver dois espetáculos, de Stand Up, um em Leiria e
outro em Peniche, e foi pedido o apoio, da Câmara Municipal, na divulgação daquela iniciativa. - Disse que, no dia 7 de setembro de 2018, esteve reunido com os coordenadores do 1.º Ciclo, no
sentido de encerrar a temática, relativamente ao arranque do ano letivo escolar. Referiu um dos
principais temas abordados, teve a ver com as necessidades com pessoal auxiliar, estando no
momento tudo pronto para ser iniciado o novo ano. ------------------------------------------------------- Disse que, de 6 a 8 de setembro, esteve em Peniche, utilizando o Auditório do Edifício Cultural
da Câmara Municipal de Peniche, o Centro de Formação de Associações de Escolas, com um
workshop para docentes de Educação Física e Desporto Escolar, tendo sido a temática “A
promoção do sucesso escolar em contexto de modalidades náuticas”. ---------------------------------- De acordo com o referido, em reunião de Câmara, pelo senhor Vereador Rogério Cação, disse
que estava a ser preparada uma formação, relativamente à alteração do Decreto-Lei n.º 3/2008 para
o Decreto-Lei n.º 54/2018. Disse que aproveitou o facto de estar, em Peniche, o senhor professor
Nicolau Borges, da CFAE, tendo-lhe questionado se haveria a possibilidade de certificarem aquela
formação para os professores. Referiu que foi sugerido, pelo senhor professor Nicolau Borges, que
para além do Decreto-Lei n.º 54/2018, acrescentassem, também, o Decreto-Lei n.º 55/2018,
tornando a temática mais completa para os participantes. ------------------------------------------------ Disse que se realizou, no fim-de-semana, em Sagres, o 31.º Campeonato do Mundo de Pesca
Submarina, onde estiram diversos elementos de Peniche, quer na organização, quer no staff. Deu
conta que foram obtidos os seguintes resultados: resultado global, para Portugal, 2.º lugar por
equipas, quer masculinas, quer femininas, o 1.º e 2.º lugares masculinos, para Jody Lot e André
Domingos, respetivamente, e o 1.º lugar, feminino, para Teresa Duarte. -------------------------------
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Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:
- Relativamente às Lojas com História, deu conta de uma reunião, na semana passada, onde alguns
comerciantes solicitaram um ponto de situação. Disse que, de momento, estavam a aguardar um
parecer da CCDR, que será enviado para todos os concelhos da Oestecim. Disse que o parecer e o
regulamento teriam que ser presentes em reunião de câmara e, posteriormente, após aprovação,
teriam que ser remetidos à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- Disse que reuniu, na semana passada, com o Pelouro da Cultura e a Chefe de Divisão de
Administração e Finanças, para discussão das GOP´s e Orçamento para 2019. ----------------------- Agradeceu a presença dos polícias Espanhóis que vieram agradecer ao Município, na pessoa do
senhor Presidente da Câmara, a estadia e a amabilidade que tiveram com os mesmos. -------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Perguntou, na anterior reunião de Câmara, em que situação se encontrava, os concursos de Chefes
de Divisão. O senhor Presidente da Câmara disse que os concursos estavam a decorrer. --------- Referiu que solicitou, qual era o valor mensal pago, pelas esplanadas na zona da Gambôa. O
senhor Presidente da Câmara disse que aguardava uma informação dos serviços. ----------------- Relativamente ao terreno, junto ao Fialho, ocupado pela senhora Fernanda Garcia, disse que
desconhecia qual era a situação, se já se tinha chegado a alguma conclusão, uma vez que a renda
estava em atraso desde janeiro de 2013. O senhor Presidente da Câmara disse que esteve reunido
com a senhora Fernanda Garcia, que comunicou que o atraso nos pagamentos foi um descuido e
que iria proceder ao pagamento. Disse que ficou combinado, voltarem a reunir, ou no final de
setembro ou no início de outubro, conforme a sua disponibilidade. ------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Em relação à reunião que houve com a Docapesca e o Clube Naval de Peniche, lembrou que os
pescadores profissionais estavam sempre a colocar questões relativamente à segurança da zona
onde embarcam, que, também, deveria ter uma solução. O senhor Presidente da Câmara disse
que, em relação às pequenas embarcações, o que estava consagrado, para ser implementado em
2019, era a colocação, pela Docapesca, de uma plataforma flutuante, junto aos cais da zona
comercial, para descarga e embarque de pescado. --------------------------------------------------------- Disse que a reunião que vai haver, relativamente ao Decreto-Lei n.º 54/2018, referida pelo senhor
Vereador Mark Ministro. Disse que achava bem que se falasse do Decreto-Lei n.º 55/2018, embora
o Decreto-Lei n.º 54/2018, seja mais importante, na lógica do funcionamento das escolas.--------- Disse que, naquele dia, pelas 15 horas, iria reunir com os Diretores dos Agrupamentos de Escolas,
relativamente à ligação com o CRI – Centro de Recursos para a Inclusão, onde, obviamente, iriam
abordar, também, o Decreto-Lei n.º 54/2018. --------------------------------------------------------------- Congratulou o facto de se ter recuperado o pináculo da Gurita e, também, o facto de a Câmara
Municipal assumir a missão de retirar a gurita, recuperá-la e consolidá-la no local. O senhor
Presidente da Câmara disse que, em relação ao pináculo, tudo correu bem. Adiantou que na
muralha, virada para o Quebrado, existe uma zona muito instável e, provavelmente, quando os
trabalhadores começarem a desmontar a Gurita devem ter que desmontar um pouco mais, para se
avaliar. Disse, ainda, que o projeto de execução estava a ser elaborado, para além do levantamento
topográfico de toda a zona das muralhas, sendo objetivo colocá-las, também, na candidatura. ---- Associou-se às felicitações. ---------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que o senhor Presidente da Câmara, respondeu a algumas questões que, em reuniões
anteriores, tinha colocado, pelo que agradeceu, nomeadamente as questões da Guarita, do Centro
de Saúde e do IP6. Disse que, em relação ao Centro de Saúde, foi alertada por diversas pessoas,
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na semana passada, para as questões da obra e, também, da dificuldade do funcionamento, mas
uma vez que o senhor Presidente da Câmara diz que terminaria em novembro de 2018, ficava
satisfeita. Referiu que outra das questões, era a falta de médico, uma vez que uma médica, que
acompanhava vários doentes oncológicos, se foi embora. Ficou satisfeita com a informação, do
senhor Presidente da Câmara, de que viriam mais dois médicos, este ano, e, em janeiro de 2019,
mais um. Disse que depois de estarem colocados se teria que avaliar, quantas pessoas continuariam
sem médico de família. Disse, ainda, que já tinha sido falado, sobre a necessidade da Câmara
Municipal reunir, relativamente ao Hospital, porque sabiam o que o anterior Conselho de
Administração entedia, mas não sabem o que o novo modelo de Organização do Centro Hospital
do Oeste, pretendia para o Hospital de Peniche, pelo que será uma matéria que deveriam
acompanhar regularmente. O senhor Presidente da Câmara disse que se interrogava se deveriam
tomar algumas medidas, no sentido de ter uma atenção particular, em relação ao acompanhamento
dos doentes oncológicos no concelho. Disse que concordava que deveria ser feita a avaliação dos
doentes sem médico de família, após a colocação do 3.º médico. --------------------------------------- Em relação ao Escuteiros de Atouguia da Baleia, disse que tinham deixado de ter uma sede para
funcionar, perguntou ao senhor Vereador Mark Ministro, o que poderiam esperar relativamente
àquela situação. O senhor Presidente da Câmara disse que falou com o senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e, não seria fácil, caso não perspetivassem algumas
instalações que, provisoriamente, possam servir como solução. O senhor Vereador Mark Ministro
disse que tem estado em contacto com os escuteiros de Atouguia da Baleia. Referiu que estava a
ser equacionado um terreno, na Rua do Casal da Cruz, mas que se teria que verificar se seria
enquadrável enquanto sede. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que tinha ficado acordado
fazer-se o levantamento dos prédios municipais existente em Atouguia da Baleia que teriam
aptidão para a instalação de uma estrutura. ----------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Projetos da 2.ª fase de requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona envolvente –
programa-base - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------Deliberação n.º 1117/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Programa-base relativo
ao Projeto da 2.ª Fase de Requalificação do Fosso das Muralhas de Peniche e Zona Envolvente e
da explicação do seu conteúdo, efetuada pelo projetista, Arq.º Cândido Chuva Gomes. Ficarão
registadas em ata as intervenções dos membros da Câmara, relativamente a este assunto. (DPGU
Proc. n.º 20/17-Aprov) ----------------------------------------------------------------------------------------2) Revisão do Plano Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------Deliberação n.º 1118/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta de
Ordenamento e de Regulamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche, apresentada
pelos senhores professor Jorge Carvalho e Arq.º Gil Ribeiro. A Chefe de Divisão, em regime de
Substituição, Ana Carriço, referiu que, no que ao solo rústico diz respeito, existiam três
categorias, o espaço natural, o espaço agrícola e o espaço florestal. Disse que o espaço natural
correspondia às zonas sensíveis, nomeadamente, as áreas com arribas, com as respetivas faixas de
proteção, as dunas, os espaços pertencentes à rede natura 2000, associados à conservação, com
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valores de conservação de habitats, riqueza florística, faunística de interesse comunitário. Disse,
ainda, que, quanto aos espaços agrícolas e florestais, em que os espaços florestais se dividem em
florestal de conservação, florestal de produção condicionada e florestal de produção, e os espaços
agrícolas, dividiam-se em agrícolas de conservação e de produção. Disse que os espaços agrícolas
de conservação e florestais de conservação, são espaços em que foi analisada a sua capacidade
produtiva, as caraterísticas do solo, os declives que estão em causa e se correspondiam ou não, a
espaços em que existem valores biofísicos e naturais a ser preservados e, nesse caso, não
correspondem a espaços de produção intensiva, mas a espaços, onde a atividade, quer agrícola,
quer florestal, era permitida, no entanto, muito condicionada. Referiu que no espaço agrícola
florestal, não era de produção, eram espaços em que há um declive acentuado do terreno e a floresta
é de conservação, com vários extratos, quer herbáceo, revestido e arbóreo, sendo o objetivo,
essencialmente, a preservação do solo. Em relação aos espaços de produção, disse que eram
espaços em que, tanto a agricultura como a floresta, nas suas várias vertentes, os terrenos têm
capacidade produtiva para tal, logo será aquele o pressuposto da sua classificação. Relativamente
ao espaço de produção condicionada, disse que era assim, porque correspondem a áreas
classificadas como zonas da QUIFRO, onde a produção, de alguma forma é condicionada ao tipo
de espécie permitido introduzir, ou seja, não é permitido introduzir espécies de crescimento rápido,
em que haja uma necessidade, muito forte, em água, sendo condicionado ao tipo de espécie
florestal que é permitido no local. Disse, ainda, que, basicamente, foi isso que levou à classificação
do solo rústico naquelas três categorias. O senhor Vereador Júlio Coelho disse que alguns dos
valores apresentados, o deixavam, particularmente, preocupado, porque significaria que a cidade
de Peniche era aquela que apresentava menor qualidade de vida, em alojamento, do concelho, e
como tal, deveria levá-los a pensar o que se pretendia para Peniche no futuro. Disse, ainda, que
estavam a discutir índices que, quer justifiquem ou não, a edificabilidade não estava, direta e
unicamente, relacionada com a demografia, mas, também, com a qualidade de vida. Disse que não
se poderia olhar, apenas, para o número demográfico, para definir se irão construir mais ou menos,
devendo ser colocada como uma variável da equação, que tipo de qualidade de vida se pretende
para a população para se permitir que se possa construir de uma maneira ou de outra. O senhor
professor Jorge Carvalho disse que o mercado refletia elementos de conceito da qualidade de
vida, eles próprios influenciados por comportamentos dominantes, marketing dominante. Referiu
que, em Portugal, se tem assistido a algo terrível, que foi o abandono do velho e a construção do
novo e, para se ter uma perceção, em Portugal, em alojamento, foi investido 10%, em reconstrução
no mesmo local e 90 % de obra nova, sendo a média europeia de reconstrução de 60%. Disse,
ainda, que a população do concelho de Peniche, entre 2001 e 2011, cresceu um pouco e na cidade
de Peniche, no mesmo período, diminuiu. Disse que as dinâmicas tendem a ser seguidas em todos
os locais, com uma exceção, partindo da hipótese que a cidade de Peniche iria equilibrar com o
resto do concelho, ou seja, que não iria continuar a diminuir, prossupunha-se uma política ativa de
reabilitação urbana dirigida à cidade, o que para eles, era um dos projetos estratégicos. Disse que
tendo Peniche a importância que tem no concelho e aquela dinâmica, ou se consegue alterar através
de uma politica ativa, com componentes municipais e nacionais, dando o exemplo da ARU, que
define todo um método de trabalho, que pressupunha incentivar, penalizar, estimular e conversar,
e sem isto a inversão não se faria. O senhor Vereador Júlio Coelho concordou, parcialmente, com
o que o professor Jorge Carvalho disse, mas, do seu ponto de vista, existe um dado que não se
consegue apresentado, mas quem vive na cidade de Peniche tem a sensação de que parte da
diminuição da cidade de Peniche foi à procura da qualidade de vida, tal como tinha referido, ou
seja, não saiu do concelho, mas sim da cidade, tendo ido alojar-se para a Atouguia da Baleia ou
para Ferrel. Disse que a reabilitação era importante, para determinadas faixas e segmentos de
mercado, porque a reabilitações está em casco urbano mais antigo, ou seja, são habitações com
fogos de pequena dimensão, com agregados urbanos reduzidos, de idade, jovens casais ainda sem
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filhos, mas existe outro segmento de mercado que quando vai à procura de se alojar com a sua
família, procura um espaço mais abrangente, com zona à sua volta, com uma moradia, e isso não
se encontra na cidade de Peniche. Disse, inda, que, curiosamente, se tem ouvido conversas sobre
a vontade de regressar, mas não, ainda, oferta interna para isso. A senhora Vereadora Cristina
Leitão lembrou que, a determinada altura, acharam importante perceber qual seria a política de
transportes, nomeadamente, entre Ferrel, Baleal e Peniche, mas, também, Atouguia da Baleia,
porque isto poderia condicionar ou não a vinda das pessoas para a cidade. Disse, ainda, que a
política de transportes associada aos instrumentos de gestão territorial, seria uma questão que
poderia ser favorável, ou não, a fluxos migratórios dentro do próprio concelho, e outra situação,
era a questão do emprego e as oportunidades de emprego que são cada vez mais escassas, em
Peniche, para determinadas pessoas e que se vão encontrando mais no limite do concelho de
Peniche, porque a maior parte das pessoas trabalha fora do concelho, havendo tendência a
encontrar habitação fora da cidade de Peniche. Disse que, quando se colocou a questão de que se
tinha que reduzir perímetros urbanos, precisamente para ajudar a que se pensasse que os núcleos,
como Atouguia da Baleia, precisavam de ser renovados. Disse, ainda, que o senhor professor Jorge
Carvalho sabia que ela tinha contestado a proposta que apresentou para a Atouguia da Baleia,
porque lhe parecia muito extensa em áreas urbanas, quando se tem um núcleo muito grande,
literalmente, a cair aos bocados, e que ainda não tem uma área de reabilitação urbana, que é
urgente, face àquela circunstância. Disse que foi naquele sentido, que se entendeu que aquela
questão não se podia alargar, ainda mais por saber, exatamente, o que foi referido pelo senhor
Vereador Júlio Coelho, que fora da cidade de Peniche haviam melhores condições para construir.
O senhor professor Jorge Carvalho disse que valia a pena ponderar e confrontar, primeiro, a
capacidade de uma ação municipal, perante uma sociedade, tal como ela existe, segundo, o papel
que um plano desempenha nesse domínio, qualquer convicção que um município consiga mudar
radicalmente ao mundo, contra o que nele existe, seria levado ao fracasso, e qualquer
sobrevalorização de planos de ordenamento, falando contra si mesmo, também, seria excessiva.
Disse que não se deveria desistir de tentar corrigir, na medida que for possível, para que haja o
limite de equilíbrio possível. Disse que nas zonas do Litoral, a questão básica, era o emprego.
Relativamente à questão da procura de vivenda, a que sempre chamaram de qualidade de vida,
disse que tinha algumas dúvidas, porque seria a qualidade de vida num determinado momento e
num determinado local, havendo tendências, avassaladoras, do ponto de vista cultural, e não era
por acaso que era o grande problema da reabilitação, porque ao reabilitar, será no que existe. Disse,
ainda que não se poderia ignorar que as dinâmicas eram aquelas, mas se querem apostar na
reabilitação do tecido urbano, será tal como ele existe, sendo a aposta, em todos os lados, em
densidades baixas. A questão dos transportes, disse que uma das suas insuficiências e, também,
daquele plano, era não pensar suficientemente nos transportes associados ao ordenamento. Disse
que, normalmente, a política de transportes seria para favorecer deslocações entre povoações e não
dentro da povoação, mas uma não política de transportes, não estando com isso a defendê-la, tende
a favorecer Peniche. Disse que, de facto, a questão de fundo que propôs, quando referiu que se
deveria pensar em dar um passo atrás, independentemente do plano estar quase concluído,
relativamente à questão dos objetivos e o seu aprofundamento, seria uma coisa que lhe daria muito
gosto, porque o executivo era outro e valia a pena repensar coisas que foram traçadas. A senhora
Vereadora Cristina Leitão disse que, em relação à política de transportes, discordava, apesar de
não ser especialista, da posição do senhor professor Jorge Carvalho, porque se está num território
que funciona de uma maneira no inverno e de outra no verão, e se Peniche, também, terá que entrar
no ciclo do turismo, não ficando apenas nas áreas limítrofes do concelho, nomeadamente no Baleal
e Ferrel, e se quer ter atividade económica na cidade que resulte das pessoas que nos visitem, tem
que favorecer aquela ligação. Referiu que ver as praias cheias de automóveis e não haver forma
de, na política de transportes, poder resolver, por um lado, os fluxos que acontecem no verão, e ao

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.09.2018 * Livro 109 * Fl. 686

mesmo tempo, servir os fluxos que poderão acontecer no inverno, com utilizadores diferentes.
Disse que, na sua opinião, a questão dos transportes não poderia ser dissociada, percebendo que
pode ser difícil, podendo, inclusive, não ser uma questão prioritária nos próximos anos, mas era
uma questão estratégica, sobre os fluxos que se quer ter na cidade de Peniche e, de que forma os
transportes públicos, ou não, mas uma rede de transportes diferente da que o professor Jorge
Carvalho construiu, a rede das ciclovias, que era necessária, falando de uma questão de lazer,
embora haja pessoas que possam usar noutro sentido, mas, para os que não estão a fazer lazer, e
para os que se querem deslocar e que não tenham que, necessariamente, usar o carro, ainda não se
batalhou, nomeadamente nos eixos que se estava a falar, e Peniche poderia beneficiar muito se
este caminho fosse feito. O Senhor Presidente da Câmara disse que, em relação a esta questão,
haveria de chegar o momento em que teriam condições para avaliar e criar novas oportunidades
de transporte, particularmente, mais concentrada no Baleal, com outra dimensão, como aconteceu
no passado, no Molhe Leste e nos Supertubos, que não acontecia, e que deveria ser considerada,
porque, em relação ao restante concelho, nomeadamente, a Consolação e São Bernardino já não
teria a mesma exigência. Disse que, na sua opinião, deveriam estudar, novamente, a questão dos
transportes públicos e as oportunidades que existem em todo o concelho, tendo o problema, a ver
com a questão das oportunidades, em relação a todo o concelho, devendo ser confrontado, com os
responsáveis que exploram os transportes, tendo em conta os seus próprios interesses. Disse, ainda,
que não tinha a mesma opinião dos senhores Vereadores em relação à qualidade de vida e à
apetência para as pessoas quererem habitar na zona rural, tirando o caso, excecional, do Baleal,
que nada tem a ver com a qualidade, mas sim com o facto de estar perto da praia e do surf, o que
sente é que havia muita procura na cidade e não há oferta de habitação. Referiu que pessoas da sua
geração e algumas mais novas, que fizeram a opção de ir para fora da cidade, mais tarde voltaram.
Disse, ainda, que em termos de segurança, havia uma maior procura de habitação em apartamentos,
mas que vale o que vale, era a opinião de cada um, mas que teriam que tentar perceber se haveria
necessidade, ou não, de criar condições para que as pessoas possam construir, onde precisam que
construam. Referiu que concordava que a reabilitação deveria ser incentivada e, de alguma forma,
apoiar, porque no concelho, quase todas as aldeias têm edifícios degradados, inclusivamente, na
cidade, nomeadamente, na zona histórica, quando for ultrapassada, a necessidade de aprovar o
PDM, regulamentos e outros processos, deveriam verificar com muita atenção, criando as
possibilidades. O senhor Vereador Júlio Coelho disse que, no plano, existe uma área, à qual
chamaram de urbano/rural, que, à escala do mapa apresentado, Peniche tinha uma maior área,
urbano/rural, do que as zonas rurais, perguntou se tinha resultado de alguma imposição legal ou se
seria uma opção. O senhor Professor Jorge Carvalho disse que, de acordo com a lei, não era uma
opção técnica, era uma obrigação legal, o urbano tem que ser o que está parcialmente urbanizado
e edificado e, também, pela sensatez, de encontrar os perímetros equilibrados, não desistindo da
oposta na reabilitação. Disse, ainda, que, povoação a povoação, foi feito em todos os lugares e, ao
chegar à península, exatamente porque toda a zona, a Poente, deveria ser classificada como rustica,
foi pensado que, em função de precedentes e de potenciais, sobretudo turísticos, pensando em
emprego, que seria mais interessante deixar alguma margem de construção e, a área classificada
como rústica de edificação dispersa, porque era onde, no rústico, ainda se deixa construir alguma
coisa, ou seja, era excecionada daquela forma, no sentido de permitir mais construção do aquela
que foi feita nas outras povoações. Em relação ao regulamento, foi feita uma disse que, no caso
dos senhores Vereadores quererem discuti-lo detalhadamente, teriam muito trabalho para fazer,
porque, de facto, ele tem complexidade jurídica e técnica. Disse, ainda, que fazia questão que a
discussão fosse muito aprofundada com os serviços, não com os de planeamento, mas com os que
licenciam, porque têm que o gerir em pormenor, por ser mais pensado que o costume, com graus
de complexidade que não são automáticos e que se traduzem em duas situações: primeiro, é um
plano mais pormenorizado e ao mesmo tempo mais aberto que o costume, o que responsabiliza,
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quer a Câmara Municipal, quer os serviços, ou seja, não se trata de aplicar, burocraticamente, nada,
o território é que manda e a qualidade do território tem que ser procurada. Disse que era
fundamental haver uma discussão, profunda, com todos os serviços técnicos, em especial com os
que irão licenciar, inclusivamente, a aplicação do regulamentos, pressupõe processos de formação
interna. Fez a introdução sobre o regulamento e propôs, à Câmara Municipal, uma sessão
específica para aprofundar alguns objetivos, referindo-se às condicionantes, que seriam uma parte
mais burocrática. (DPGU) ------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
3) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Estado Português da India, n.º 15, em Peniche
– Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1119/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro
e de acordo com o artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação
da Divisão de Obras Municipais, de 24 de agosto de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização horizontal, marcação de linha ziguezague, em frente ao n.º 15 da Rua Estado
Português da India, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços
municipais.» (Doc.781 NIPG 12446/18) -------------------------------------------------------------------4) Sinalização rodoviária na Rua do Aterro, na Serra d`El-Rei – Pelouro do Trânsito: ---------Deliberação n.º 1120/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro
e de acordo com o 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 24 de agosto de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização
rodoviária na Rua do Aterro, na Serra d’El-Rei, e respetiva autorização das obras a realizar pelos
serviços municipais.» (Doc.782 NIPG 11388/18) ---------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
5) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 77,
em Peniche, a favor de Jorge Manuel Resende Pereira, e atualização do valor da renda –
Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1121/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 4 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara a Municipal, a alteração de titularidade do fogo supra referenciado para
Jorge Manuel Resende Pereira, nos termos do estipulado na alínea c), do n.º 1, do artigo n.º
1106.º, da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que altera o Novo Regime do Arrendamento Urbano,
definido na Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, relativo à transmissão do arrendamento, bem como,
a definição do valor de renda de casa para 48,60€, de acordo com o estipulado no artigo 21.º, da
lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que altera a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece
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o novo Regime de Arrendamento Apoiado para Habitação.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves
não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.783
NIPG 14117/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
6) Circuito Especial de transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019 – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1122/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando que no concelho de Peniche há locais de residência onde não existe serviço de
transporte coletivo, e que o encerramento de alguns estabelecimentos de ensino determinou a
necessidade de deslocar alguns alunos para os novos estabelecimentos de ensino, proponho que
a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize o funcionamento de dois
percursos para o circuito especial do transporte dos alunos do ensino básico durante o ano letivo
2018/2019, nos termos da informação do Setor da Educação, datada de 06 de setembro de 2018,
que se anexa.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante
a apreciação e votação deste assunto. (Doc.784 NIPG 14317/18) --------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
7) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2018, e fundos disponíveis referentes a agosto
e setembro de 2018 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1123/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento dos Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2018, e fundos disponíveis
referentes a agosto e setembro de 2018. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (NIPG 14113/18) -----------------------------8) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 16) – Pelouro das Finanças: ---------Deliberação n.º 1124/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 6 de setembro 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 6 de setembro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove
a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 16, conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.785 NIPG
14299/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTOS MUNICIPAIS:
9) Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano
2018 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 1125/2018: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente à participação no
imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicilio
fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2018, na próxima reunião de
Câmara. (NIPG 14332/18) ------------------------------------------------------------------------------------10) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2019 – Pelouro das Finanças: -----------------Deliberação n.º 1126/2018: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente ao lançamento de
uma derrama, para o ano 2019, na próxima reunião de Câmara. (NIPG 14332/18) -----------------11) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2019 – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1127/2018: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente à fixação de taxa do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano 2019, na próxima reunião de Câmara. (NIPG
14332/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
12) Nomeação de representante no Comité de cogestão para a apanha de percebe na Reserva
Natural das Berlengas CO-PESCA 2 – Pelouro da Administração Geral: -------------------------Deliberação n.º 1128/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 4 de setembro 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 n.º 1027/2018, tomada pela Câmara Municipal na sua reunião
realizada no dia 30 de julho de 2018, em que a Câmara Municipal manifestou o interesse em
integrar o Comité nos seguintes termos:
• Nomeação de um representante efetivo e um representante suplente a integrar o Comité, em
representação do Município;
• Participação nas reuniões de preparação para a formação do Comité;
• Participação ativa para a adoção de medidas de gestão e operacionalização do mesmo,
garantindo a sua presença em todas as reuniões do Comité.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 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, nomeei em representação do Município
de Peniche a integrar no Comité de cogestão para a apanha de percebe na Reserva Natural das
Berlengas CO-PESCA 2, como representante efetivo o Vereador Mark Ministro e como
representante suplente o Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino.» O senhor Vereador
Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.786 NIPG 12010/18) -------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
13) Licenciamento do XX Encontro Nacional Motard Peniche, requerido pela Associação de
Motociclismo de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: ------------Deliberação n.º 1129/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de agosto 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 de Motociclismo de Peniche, por requerimento
registado nestes serviços, em 29 de agosto de 2018, com o registo n.º 14727, e considerando a
informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 31 de
agosto de 2018, e a falta de tempo útil para apreciação do pedido pelo executivo, proponho que
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seja ratificado o meu despacho, datado de 31 de agosto de 2018, que autorizou a emissão da
Licença de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º
268/2009, de 29 de setembro, com montagem de palco de apoio ao evento: “20.º Encontro
Nacional de Motard”, a realizar nas instalações aquáticas do Sportágua, na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos de Sousa, em Peniche, nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2018, com o seguinte
horário:
Dia 07 - das 18:00 às 06:00 horas;
Dia 08 - das 09:00 às 06:00 horas;
Dia 09 - das 09:00 às 18:00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação de Motociclismo de Peniche, do
pagamento das respetivas taxas.
Taxas previstas na Tabela de Taxas:
- Licença de Recinto Improvisado: 12,45€ – artigo 13.º ponto 1 alínea a);
- Licença Especial de Ruido: 12,45€ – artigo 16.º ponto 1 alínea a).
TOTAL: 24,90€.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.787 NIPG 13729/18) ----------------------------APOIOS DIVERSOS:
14) Atribuição de apoio ao Clube Stella Maris, no âmbito de uma candidatura submetida para
tipologia de apoio à atividade pontual, para organização do VII Encontro de Antigos Jogadores
de Basquetebol do Clube Stella Maris - Pelouro do Associativismo:---------------------------------Deliberação n.º 1130/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 31 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do
original em pasta anexa ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura do Clube Stella Maris de Peniche - Secção de Basquetebol
solicitando apoio logístico, para a organização do VII Encontro de Antigos jogadores de
basquetebol do Clube Stella Maris.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade decorrerá no dia 1 de setembro de 2018.
Considerando o meu despacho, do dia 31 de agosto de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio
logístico ao Clube Stella Maris de Peniche para a atividade supracitada, proponho que a Câmara
ratifique o despacho referido, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não
esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.788 NIPG
14071/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Atribuição de apoios no âmbito da segunda fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de apoio às atividades regulares e
apoio logístico – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1131/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 4 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando as 53 candidaturas submetidas na segunda fase de apoio às atividades regulares
e de apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, doravante
mencionado como RMAA.
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Considerando o relatório de análise, datado de 20 de julho, 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, as 18 associações candidatas preenchem os
requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º e 4.º do RMAA e, das 53 candidaturas
submetidas, 42 foram consideradas elegíveis.
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
recursos, quer municipais, quer associativos”, que esses recursos são limitados e finitos e que
devem ser geridos de forma responsável de parte a parte, 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 61.º 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;
2. Apoios:
Atividade Desportiva:
2.1.1. Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas
N.º

1

Associação

BRLC - Berlengas
Clube Ciclismo

Atividade

Participação
em Maratonas
BTT

Avaliação

0,85

Atribuição
20%

104,72 €

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico

1 637,36 €

Carrinha
de
Caixa aberta
de 8 lugares, +
condutor
e
respetivas
portagens
09/09/2018 Grandfondo Santarém
30/09/2018 Peniche / Cabo
da
Roca
21/10/2018 Mação/Santaré
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N.º

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico
m
25/11/2018 Maratona/Vise
u
08/12/2018 Troia/Sagres
06/01/2018 Évora

2

Clube Stella Maris de
Peniche

Prova Regional
Seniores

0,85

79,90 €

3

PAC
Peniche
Amigos Clube

Encontro
de
Natal - Petizes e
Traquinas

0,90

207,90 €

4

Serrana - Associação
Desportiva Cultural e
Recreativa

Campeonato
Distrital Duplo
de
Mini
Trampolim

0,75

12,00 €

5

Serrana - Associação
Desportiva Cultural e
Recreativa

Campeonato
Distrital
Trampolim

0,75

12,00 €

6

União
Desportiva
Cultural de São
Bernardino

Torneio de Tiro
ao Alvo 10
metros - São
Bernardino

0,80

135,20 €

2.1.2.

Avaliação

Atribuição
20%

Campeonato
Amigável
de
velhas Guardas

0,85

1 244,76 €

Torneio
de
Futsal 24 horas

0,88

457,60 €

Torneio
Sueca

de

0,60

84,00 €

4

Espaço Sénior São
Leonardo
Associação Social da
Atouguia da Baleia

Torneio
Petanca

de

0,75

78,00 €

5

Núcleo de Peniche
da
Liga
dos
Combatentes

Marcha
Corrida
Paz

/
Pela

0,85

340,00 €

1

2

3

Pavilhão
D.
Luís de Ataíde

Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas Relevantes
Atividade

Nº

49,50 €

Associação
Associação
Recreativa Cultural
e Desportiva de
Ferrel
Associação
Recreativa Cultural
e Desportiva de
Ferrel
Associação
Recreativa Cultural
e Desportiva de
Ferrel

Quant. do
apoio logístico

Apoio Logístico
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

6

PAC
Peniche
Amigos Clube

Torneio
Apresentação
Equipas PAC

0,83

540,33 €

132,00 €

7

PAC
Peniche
Amigos Clube

Torneio - Futsal
no Natal

0,80

526,40 €

90,75 €

8

União
Recreativa
Desportiva
e
Cultural do Paço

Aulas Semanais
de Yoga

0,75

150,00 €

União
Recreativa
Desportiva
e
Cultural do Paço

9

2.2.

Trail "I Trilhos
de D. Pedro e D.
Inês"

570,00 €

0,95

293,58 €

Apoio Logístico
Pavilhão
D.
Luís de Ataíde
Das 10 às 13
horas e das 15
às 18 horas nos
2 dias
Pavilhão
D.
Luís de Ataíde
Das 9 às 13 e
das 15 às 19
horas

Pórtico
insuflável com
logo
"PENICHE"1
Pórtico
insuflável com
logo
"PENICHE"
10
Baias
delimitadores
4 sinais de
trânsito
proibido
2 sinais de
desvio para a
esquerda
1 sinal de desvio
para a direita
2 rolos fita
delimitadora
C.M.Peniche
1 estrado de
pódio
1/2/3
lugares
300
sacos
turismo
de
Peniche
com
mapa/flyer
300 latas cavala
«Peniche
capital onda»

APOIO À ATIVIDADE CULTURAL
2.2.1. Projetos de produção artística, de espetáculos e festivais, nos vários domínios
das artes

Nº
1

Associação
Associação
de
Motociclismo de Peniche

Atividade
20ª
Concentração

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

0,83

3 320,00 €

1 854,60 €

Apoio
Logístico
12 fogareiros,
1
tenda
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Nº

Associação

Atividade
Nacional
Motard

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico
15*10m,
1 tenda 9*6m,
1 barraca de
madeira,
120 baias de
proteção,
10 bases de
cimento
s/
pau c/ buraco,
2 rolos de fita
delimitadora
10m
redes
para
tapar
recinto,
1 Barraca de
madeira (N.ª
Sra.
Boa
Viagem)
8 estrados de
palco
em
madeira,
12 mesas e
respetivos
bancos
da
cantina velha,
20
mesas
castanhas e
respetivos
bancos
1
palco
coberto
+10X8
30
vasos
c/plantas,
4 baldes do
lixo em latão,
16 baldes lixo
plástico com
rodas,
6 contentores
plástico
(1000litros),
250 sacos de
lixo grandes,
200 sacos de
lixo
pequenos,
8
holofotes
com
cabo
(mais cabos
25 metros),
3
holofotes
amarelos com
cabo de 25
metros
(iluminação
estacionamen
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Nº

2

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Associação Desportiva e
Recreativa
Casal
Moinho

8.º Encontro de
Ferrugentas,
Clássicas
&
Outros Chaços
com Rodas

0,70

161,00 €

Quant. do
apoio logístico

3

Associação Desportiva e
Recreativa
Casal
Moinho

Convívio
de
Outono/Fados

0,70

126,00 €

72,40 €

4

Associação Juvenil de
Peniche

Feira do Livro
de Natal

0,80

0,00 €

10,86 €

5

Associação Recreativa
Cultural e Desportiva de
Ferrel

Festa de Natal Torneio
de
Snooker

0,50

70,00 €

6

Associação Recreativa
Cultural e Desportiva de
Ferrel

Festa
Imigrante
Torneio
Petanca

0,60

168,00 €

7

Associação Recreativa
Cultural e Desportiva de
Ferrel

Festa
Halloween

0,55

71,50 €

8

Espaço Sénior São
Leonardo - Associação
Social da Atouguia da
Baleia

do
de

3.º Passeio Dos
Tratores
Agrícolas

0,73

313,90 €

839,84 €

Apoio
Logístico
to),
1
cabo
trifásico 100
metros (FVV
4*6+terra)
(Peça nunca é
cortada),
10 armaduras
florescentes
250
sacos
papel CMP,
250 Brindes
CMP ( por
exemplo latas
de conserva),
250 Panfletos
CMP

24 Vasos com
verdura
8
Painéis/expos
itores com pés
(1,83 x 2, 75)
1 Sala de
Apoio
ao
Fórum
da
Parreirinha
10 Mesas de
plástico

1 Tenda (10 x
15)
1 Tenda 9 x 6
10 Conjuntos
Paus
e
mastros
p/
bandeiras
20
Baias
1
Pórtico
25
mesas
50 bancos
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico
695,04 €

9

Espaço Sénior São
Leonardo - Associação
Social da Atouguia da
Baleia

São Martinho

0,55

104,50 €

10

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Aniversário do
Núcleo

0,55

143,00 €

11

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Dia de Finados/
Fiéis Defuntos

0,60

8,40 €

12

Patrimonium - Centro de
Estudos e Defesa do
Património da Região de
Peniche

Aqui há história

0,95

418,00 €

13

Serrana - Associação
Desportiva Cultural e
Recreativa

IV Feira
Artesanato

14

União
Recreativa
Desportiva e Cultural do
Paço

do

0,73

0,00 €

43,44 €

3.º
Passeio
TurísticoCultural

0,80

0,00 €

166,02 €

15

União
Recreativa
Desportiva e Cultural do
Paço

Convívio
de
comemoração
do
46º
Aniversário da
URCD do Paço

0,65

130,00 €

16

União
Recreativa
Desportiva e Cultural do
Paço

Convívio
Verão e
Receção
Emigrante

0,80

192,00 €

2.3.
Nº

1

de
de
ao

Apoio
Logístico
1 Tenda 10 x
15
1 Tenda 9 x 6
25
mesas
50 bancos

20 Vasos de
Flores
60 Cadeiras
Desdobráveis
10
Placas
Brancas com
1m altura e
pés
Autocarro
Berlengas
(um domingo
de setembro) Lisboa
Politeama

ATIVIDADE SOLIDÁRIA E HUMANITÁRIA
Associação

Associação
de
Dadores Benévolos
de
Sangue
de
Peniche

Atividade

Encontro
/
Peregrinação Anual
a Fátima 2018 Dadores de Sangue

Avaliação

0,70

Atribuição
20%

0,00 €

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico

147,40 €

Autocarro
Berlengas
(Previsão
de
horário:
Saída 7h
sede,
chegada a
Peniche
17h)
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Nº

2

Associação

Associação
Motociclismo
Peniche

Atividade

de
de

21º
Pai
Motard

Natal

Avaliação

Atribuição
20%

0,85

340,00 €

Quant. do
apoio logístico

3

Associação
de
Solidariedade
Social de Ferrel

Passeio
Sénior
(Visita à Tapada de
Mafra e ida à
Fátima)

0,75

0,00 €

356,22 €

4

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

Campanha
Pirilampo Mágico
2018

1,00

0,00 €

97,74 €

Apoio
Logístico

2
Autocarro
de
50
Lugares
10h
Saída de
Ferrel
19h
Chegada
a Ferrel
14/09/201
8 - Mafra
26/10/201
8 - Fátima
1 Casa de
Madeira a
colocar
na Praça
Jacob
(ponto de
venda da
campanha
)
1 Ligação
elétrica
para
a
casa de
madeira
1
Utilização
do Coreto
1 Ligação
elétrica
para
Coreto e
iluminaçã
o
1
Colocaçã
o de faixa
nos
portões de
Peniche
1
Colocaçã
o de faixa
rotunda
da Santa
1
Cornetas
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico
4 Baias de
proteção

CERCIPeniche,
Cooperativa
de
Educação
e
Reabilitação
de
Cidadãos
Inadaptados, CRL
Espaço Sénior São
Leonardo
Associação Social
da Atouguia da
Baleia
Espaço Sénior São
Leonardo
Associação Social
da Atouguia da
Baleia

5

6

7

Jardim de Infância
de Serra d´El Rei

8

115,52 €

Autocarro
Marrazes

0,00 €

43,44 €

200
Cadeiras

155,02 €

Autocarro
52 lugares
+
condutor
(sai
às
8h30
e
chega às
18h00)

380,00 €

Dia do Idoso

0,95

142,50 €

0,75

0,87

Passeio Sénior
Solidário

e

Festa de Natal

Núcleo de Peniche
da
Liga
dos
Combatentes

Natal
combatente

10

União Recreativa
Desportiva
e
Cultural do Paço

Festa de Natal
Solidário - Paço
2018

Nº

0,00 €

0,95

9

2.4.

662,20 €

1
Passadeir
a
Vermelha
1 Palco

Gala Comemorativa
do 40.º Aniversário CERCPENICHE

do

0,60

0,00 €

0,90

144,00 €

APOIO À ATIVIDADE AMBIENTAL
Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
20%

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.09.2018 * Livro 109 * Fl. 699

1

Arméria - Movimento
Ambientalista
de
Peniche

Colóquio
dedicado
ilustração
científica

2

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Ação de Limpeza
de Praia

à

1,00

31,00 €

0,70

0,00 €

12,99 €

Auditório
Municipal
(entre as 21h às
24h) Não está
disponível
30 Pares luvas
Plástico
6
Pinças
20 Sacos lixo
grandes
2
Pás
2 Enxadas

(Doc.789 NIPG 14111/18) ------------------------------------------------------------------------------------16) Atribuição de apoio logístico à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida na 2.ª fase de apoio às atividades regulares, para a organização da 20.ª
Concentração Nacional Motard – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------Deliberação n.º 1132/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 5 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da técnica superior Sofia Gomes, datada de 04 de setembro de 2018,
que se anexa.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade terá início no dia 7 de setembro de 2018.
Considerando o meu despacho, de 05 de setembro de 2018, que se anexa, emitido no uso da
prorrogativa prevista no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em
que autorizei a atribuição do apoio logístico à Associação de Motociclismo de Peniche, proponho
que a Câmara ratifique o despacho referido, 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.» (Doc.790 NIPG 14131/18)---17) Cedência de digitalizações de fotografias, à Casa Pia de Lisboa, para reprodução e
utilização no Núcleo Museológico – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------Deliberação n.º 1133/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 6 de setembro 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 DAF – Cultura n.º 52/2018, de 4 de setembro, no uso da
competência na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
proponho que a Câmara Municipal aprove a cedência de cópia digital de seis fotografias à Casa
Pia de Lisboa, para reprodução e utilização no seu Núcleo Museológico, como também para
integrar o arquivo fotográfico desta instituição.» (Doc.791 NIPG 14118/18) -----------------------18) Comparticipação para transporte escolar a alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) e
Ensino Secundário, para o ano letivo de 2018/2019 – Pelouro da Educação: ---------------------Deliberação n.º 1134/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 6 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando os requerimentos apresentados para comparticipação no transporte escolar e a
análise efetuada pelo Setor da Educação, datada de 07 de setembro de 2018, no quadro que consta
em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos
com a utilização de transportes públicos, dos seguintes alunos:
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Adriana Filipa Agostinho Gomes (em 50% do valor do passe)
José Luís Garcia Cavalete (em 50% do valor do passe)
Inês Silvério Fernando (em 50% do valor do passe)
Dinis Alberto de Jesus Picão (em 100% do valor do passe)
Inês Canas Rodrigues (em 50% do valor do passe)
Tomás Alexandre Rodrigues Martins (em 100% do valor do passe)
João Pedro da Conceição Neves (em 100% do valor do passe)
João André Maurício Macatrão (em 100% do valor do passe)
Francisco Casimiro Santos (em 100% do valor do passe até à Lourinhã)
 Afonso Reis Casimiro (em 100% do valor do passe)
 Frederico Manuel da Silva Jorge (em 100% do valor do passe)» (Doc.792 NIPG 14331/18) ---------

19) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, no âmbito da
colaboração na OTL – Férias Fora da Caixa – Pelouro da Educação: -----------------------------Deliberação n.º 1135/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 6 de setembro 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 Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche colaborou de forma ativa no
projeto piloto de ocupação de tempos livres “Férias Fora da Caixa”, criado pelo Município, por
deliberação da Câmara Municipal n.º 727/2018, de 4 de junho de 2018, durante os meses de julho
e agosto, proponho que a Câmara Municipal de Peniche, 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, atribua um
subsídio ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche no valor de 1.900,00€, como
compensação pelo apoio prestado.» (Doc.793 NIPG 14322/18) ---------------------------------------DIVERSOS:
20) Ressarcimento por danos, solicitado por Natália Maria Raimundo da Silva – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1136/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 5 de setembro 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 Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho n.º 11/2018,
de 28 de agosto de 2018 e do Gabinete Jurídico n.º 92/2018 de 08 de maio de 2018, proponho que
a Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Regime de Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, assuma os encargos provenientes do
sinistro, ressarcindo Natália Maria Raimundo da Silva de todos os danos reclamados, no valor
de 194,32 €, conforme as faturas das despesas apresentadas e juntas ao processo.» (Doc.794
NIPG 14746/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------21) Apreciação e discussão da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais, Lei n.º 50, de 16 de agosto de 2018 – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1137/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de setembro 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 Câmara Municipal tomou conhecimento da Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, Lei n.º 50/2018, de
16 de agosto;
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Considerando o ofício n.º 6939, de 30 de agosto de 2018, do Ministério da Administração Interna,
registado sob o n.º 15005 (NIPG 13993/18) a 04 de setembro de 2018;
Considerando que, à data de hoje, ainda não são conhecidos os diplomas setoriais, conforme
estipula o número 1 do artigo 4º, em conjugação com o número 1 do artigo 44º, ambos da LeiQuadro, que determinarão a forma de afetação dos recursos e as disposições transitórias
adequadas;
Considerando que não estão reunidas as condições desejáveis para se avaliar devidamente as
consequências e os impactos da efetivação das transferências das competências previstas na
presente Lei;
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea l) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos da alínea a) do n.º 2
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, delibere não aceitar a transferência de novas competências,
enquanto não forem publicados os respetivos diplomas setoriais, e dê conhecimento da presente
deliberação à Assembleia Municipal.» (Doc.795 NIPG 13993/18) ------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1138/2018: 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 dezassete horas e quinze minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se
passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Ana Nunes, Técnica Superior,
em substituição da 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
22 de outubro 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 Técnica Superior,
em substituição da Chefe da Divisão de Administração e Finanças
(assinado no original)
_____________________________________

