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ATA N.º 49/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique 

Bertino Batista Antunes, Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Vice-Presidente, Ana Rita 

Trindade Petinga, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Júlio Alberto Silva Coelho, Sandra Cristina 

Machado Matos e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara 

Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Alteração ao Plano Diretor Municipal de Peniche – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 2) Pedido para alteração de utilização de arrumos para habitação, para o prédio 

sito Rua Moderna, n.º 13, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de José António Martins 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia 

bifamiliar, para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, em Ferrel, apresentado em nome de Jorge 

Filipe Dourado Nunes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da 

licença n.º 13/18, que consiste na alteração e ampliação de armazém, para o prédio sito na Rua do 

Norte, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Cabem Todos - Restauração e Alojamento, 

L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município de Peniche e o Sporting 

Clube da Estrada, no âmbito do projeto “O saber não ocupa lugar” – Pelouro da Educação; -------  

 ------------------- 6) Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das Cezaredas, 2.ª fase – 

Pelouro da Cultura;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Comparticipação para transportes escolares para o ano letivo 2018-2019 – 

Pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Auxílios económicos para material escolar, destinados aos alunos carenciados 

da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e atribuição de subsídios para material 

escolar aos Agrupamentos de Escolas, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Educação; ------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato 

de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto, referentes ao mês de outubro de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos; --------  

 ------------------- 10) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de outubro de 

 2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Exposição “Memórias de Natal”, na nave da Igreja de São José, Centro 
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Interpretativo de Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura; ----------------------------------------------  

 ------------------- 12) Programa Peniche - Um Mar de Natal 2018 – Pelouro da Cultura;------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município na 

quadra de Natal – Pelouro da Administração Geral;---------------- ---------------------------------------  

 ------------------- 14) ---- Isenção do pagamento da mensalidade de novembro, referente ao Estúdio  

Municipal de Dança, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Cultura;--------------- ---------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Adenda ao contrato da empreitada de construção do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia (Proc. 441B/DOM) – Pelouro da Administração Geral;----------------- ---------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

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

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

referentes a outubro e novembro de 2018 – Pelouro das Finanças;------------- ------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Fixação dos preços a praticar na Pista de Gelo e dos patrocínios a aplicar na 

mesma, no âmbito do Programa “Peniche – Um mar de Natal 2018” – Pelouro da Cultura; --------  

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

 ------------------- 18) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de 

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

para a organização da atividade Cantares ao Menino / Concerto de Natal - Pelouro do 

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

 ------------------- 19)  - Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários  

de Peniche, no âmbito do projeto comunitário “Common Standard Operacional Procedures for the 

union Civil Protection” – Pelouro da Proteção Civil;-------------------- ---------------------------------  

 ------------------- 20) Atribuição de apoio financeiro à Academia de Música Estrela do Mar de 

Peniche, no âmbito do “1.º Estágio de Sopros e Ensambles da Academia de Música Stella Maris – 

Peniche” – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Utilização do circuito especial de transportes escolares para o ano letivo 

2018/2019 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Plano de atividades do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, para o ano 2019; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal na quadra natalícia 

- 2018 – Pelouro da Administração Geral. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -  

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes 

Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e 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, e 

Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação dos pontos um a quatro da ordem do dia, Alexandra Tormenta, 

Técnica Superior de Urbanismo da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação do ponto um da ordem do dia, e Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, 

durante a apreciação e votação do ponto seis da ordem do dia. ------------------------------------------  
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RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria Luís 

Leitão, o senhor António Manuel Prioste Salvador e o senhor Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 

comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presentes na sala os cidadãos 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Júlio Alberto Silva Coelho e Sandra 

Cristina Machado Matos, do Partido Social Democrata e Partido Socialista, respetivamente, 

conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, emanado pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade dos referidos cidadãos, pelo 

que estes passaram, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.o 42/2018, da reunião camarária realizada no dia 8 de 

outubro de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação das atas os membros da 

Câmara Municipal que estiveram presentes nas respetivas reuniões, observando o n.º 3 do artigo 

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

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

 

PERÍODO 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: 

- Dário Fernandes Silva disse que o assunto tinha que ver com a sua habitação, referindo que já 

ali habitava há 17 anos, e na cozinha tem amianto. Deu conta que a sua esposa estava com graves 

problemas de saúde, nomeadamente, Esclerosa Múltipla. Disse que não pretendia exigir nada, 

apenas pediu que tivessem em atenção a sua situação, porque já está assim há muito tempo, a casa 

nunca teve intervenções. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha falado, diversas vezes 

com o senhor Dário, tendo-lhe sido dito que a Divisão de Obras Municipais estava a procurar 

condições para intervir, particularmente, ao nível dos telhados. Referiu que não nunca tinha sido 

referido que existia amianto. Referiu que o problema tinha que ver com o facto de a Câmara 

Municipal, nomeadamente, a Divisão de Obras Municipais, não ter capacidade para corresponder 

a todas as necessidades que existem. -------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que esteve uma reunião, esta semana, com o senhor Vereador Mark Ministro e a 

Direção do Clube Stella Maris, referindo que desconhecia qual era a autonomia entre o clube e a 

Igreja, mas, parece-lhe que há mais autonomia do clube em relação à igreja, havendo uma maior 

responsabilização. Referiu que desconhecia o protocolo, que existiu, em 2017, em relação à 
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comparticipação que o Município deu para o piso, achando que a questão tinha sido ultrapassada, 

mas ficou a saber que estava a ser pago um empréstimo, pelo clube, que acabava por trazer 

responsabilidades acrescidas, e que, na sua opinião, mais tarde ou mais cedo, teriam que rever o 

apoio ao clube, porque, corre-se o risco de poder ter um excelente piso e, entretanto, terem uma 

péssima cobertura. Disse, ainda, que poderiam discutir, apesar de existirem algumas dúvidas, em 

relação aos apoios que podem ou devem dar, para equipamentos desportivos, porque, quer o 

pavilhão da escola como o Clube Stella Maris, acabam por colmatar as insuficiências que o 

concelho tem. Disse que teriam que definir uma estratégia, em termos futuros, e na carta 

desportiva, deveriam enquadrar aquelas preocupações. ---------------------------------------------------   

- Disse que, na semana passada, foi ao Centro de Dia de Ferrel e, também, à Atouguia da Baleia, 

com um conjunto de técnicos e com os respetivos Presidentes de Junta. Referiu que estiveram a 

avaliar e a perspetivar o projeto de requalificação de ordenamento do passeio à volta da escola, 

mas não só, também de espaços do arruamento que não estavam previstos, mas que vão ser 

estudados pelos serviços, no sentido de tentarem perceber se conseguem iniciar aquela obra, ainda 

este ano, que se possível será executada pela Câmara Municipal, e a não ser possível, teriam que 

contratar uma empreitada. Deu conta que esteve na Rua Dom Francisco Coutinho, ao lado do 

cemitério, em Atouguia da Baleia, referindo que no início do mandato comprou algumas casas 

velhas, para que pudessem requalificar o espaço, para ser alcatroado, tendo, também, estado 

presente técnicos dos SMAS. Referiu que, naquela situação, seria a Junta de Freguesia a executar, 

e a Câmara Municipal a contribuir tecnicamente e com os materiais. ----------------------------------    

- Relativamente ao Naufrágio da embarcação “Benito”, nos Remédios, disse que estava a pensar 

apresentar uma proposta, no sentido de ser lançado um concurso de ideias para fazer um 

monumento, não restritivamente aos homens da embarcação do “Benito”, que morreram naquele 

dia, mas sim, uma homenagem a todos os pescadores e pescadoras, que morreram no mar. --------  

 

Senhor Vice-Presidente, Mark Ministro: 

- Deu conta que, na segunda-feira, à tarde, houve uma reunião da Co Pesca 2, apanha de percebe. 

Disse que foi feito um estudo, pela Fundação Oceano Azul,  relativamente à parte de negócio do 

percebe e algumas das conclusões que eles apresentaram, e que tentaram fazer passar para os 

apanhadores tinha que ver com, o facto de, o peso calibrado e vendido em conjunto, ter uma 

valorização diferente daquilo que acontece atualmente, ou seja, hoje em dia, cada qual vende o 

seu, e o que eles tentaram incentivar, no fundo, foi para que houvesse calibração, um espaço 

comum de seleção e um ponto único e centralizado de venda. Disse que foram, também, analisados 

os estatutos do projeto, que partilhará com todos, assim que houver uma versão final. --------------  

- Informou que, na passada sexta-feira, esteve na Alfândega do Porto, em representação da 

Oestecim, juntamente com o senhor Pedro Dias Ferreira, técnico da Oestecim, onde estiveram a 

receber a certificação das estações náuticas, um projeto turístico em rede, que envolve os 12 

municípios, sendo um passo importante na dinamização do turismo na nossa região. ---------------  

 

Senhora Vereadora Ana Rita Petinga: 

- Deu uma palavra de apreço, à iniciativa realizada ontem, pela Associação Patrimonium, que 

durante a manhã, colocou uma coroa de flores, junto ao Cruzeiro, nos Remédios, o local mais 

próximo, terrestre, onde naufragou o “Benito”, tendo sido uma homenagem muito sentida com os 

sobreviventes e, também, com os familiares das pessoas que, infelizmente, não conseguiram 

sobreviver, e durante a tarde, foi um momento diferente, de homenagem, também, a todos os 

familiares e sobreviventes daquela embarcação, e quem esteve presente, percebeu a proximidade 

que a população continua a manter com os seus pescadores. ---------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Disse que, para além de se associar aos votos já ali endereçados, em seu nome e em nome do 

senhor Vereador Júlio Coelho, felicitou, também, o Rancho Folclórico de Geraldes, pela 

participação, ontem, na Mostra de Traje Etnográfico da Alta Estremadura, a sétima mostra, a 

primeira, com a participação de Peniche, onde as rendas de Peniche estiveram em grande destaque. 

O senhor Presidente da Câmara disse que todos se associavam. --------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

-Disse que, infelizmente, não pôde estar na homenagem ao “Benito”, mas, naturalmente, lhe fazia 

sentido homenagear as vítimas do mar. Disse, ainda, que se associava a qualquer proposta que 

fosse naquele sentido, porque a questão dos naufrágios, era para si, uma questão que lhe tocava 

bastante fundo e, obviamente, associou-se a todos os votos que foram ali feitos, porque tudo aquilo 

que fosse promoção cultural, no concelho, merecia todo o seu apreço. ---------------------------------  

 

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) Alteração ao Plano Diretor Municipal de Peniche – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:  
Deliberação n.º 1408/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 

da Câmara, datada de 14 de novembro de 2018, referente à alteração ao Plano Diretor Municipal, 

devendo ser presente na próxima reunião, pública, da Câmara Municipal. (DPGU) -----------------  

 

2) Pedido para alteração de utilização de arrumos para habitação, para o prédio sito Rua 

Moderna, n.º 13, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de José António Martins 

Domingos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1409/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em 

nome de José António Martins Domingos, em 2017/12/28, para alteração de utilização de arrumos 

para habitação, para o prédio sito Rua Moderna, n.º 13, localidade de Lugar da Estrada, ao 

abrigo 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), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 10 de novembro de 2018.» (Doc.991 DPGU 217/17)--------------   

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia bifamiliar, 

para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, em Ferrel, apresentado em nome de Jorge Filipe 

Dourado Nunes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1410/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de outubro 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 Jorge Filipe Dourado Nunes, em 26 de fevereiro de 2018, para legalização de alterações 
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e ampliação de moradia bifamiliar, para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, localidade de 

Ferrel, ao abrigo da alínea a) de n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018, nomeadamente por não cumprir 

as normas técnicas relativas às acessibilidades.» (Doc.992 DPGU 45/18) ----------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 13/18, 

que consiste na alteração e ampliação de armazém, para o prédio sito na Rua do Norte, no 

Lugar da Estrada, apresentado em nome de Cabem Todos - Restauração e Alojamento, L.da - 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1411/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

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

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

para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 13/18, que consiste na alteração e 

ampliação de armazém, para o prédio sito na Rua do Norte, localidade de  Lugar da Estrada, 

apresentado em nome de Cabem Todos - Restauração e Alojamento, L.da, no dia 27 de julho de 

2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 

de 30 de outubro de 2018. (Doc.993 DPGU 174/18) ------------------------------------------------------    

 

PROTOCOLOS: 

 

5) Protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município de Peniche e o Sporting Clube da 

Estrada, no âmbito do projeto “O saber não ocupa lugar” – Pelouro da Educação: --------------  
Deliberação n.º 1412/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«No âmbito das atribuições prevista nas alíneas d), e) e f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 minuta do protocolo de parceria, em anexo, no âmbito do projeto “O SABER NÃO 

OCUPA LUGAR” para apoio ao “Curso de Iniciação às Novas Tecnologias”, a firmar entre o 

Município de Peniche e o Sporting Clube da Estrada.» (Doc.994 NIPG 16292/18) -----------------   

 

6) Projeto Intermunicipal de Valorização do Planalto das Cezaredas, 2.ª fase – Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1413/2018: Considerando a informação da Divisão de Administração e Finanças-

Cultura n.º 80/2018, datada de 14 de novembro, sobre os cenários de desenvolvimento 

considerados pela consultora Quaternaire, no âmbito do “Estudo de identificação de produtos 

identitários da região do Planalto das Cezaredas”, deliberado aprovar o cenário Reativo 

(cooperação entre os Municípios). (Doc.995 NIPG 18130/18) ------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

7) Comparticipação para transportes escolares para o ano letivo 2018-2019 – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1414/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  
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«Considerando a análise efetuada pelo Setor da Educação, datada de 14 de novembro de 2018, 

que se anexa, 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: 

1. Comparticipe nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de 

transportes escolares, Elton Flamini Monteiro, e; 

2. Nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, proceda à audiência prévia dos requerentes 

manifestando a intenção de indeferir os pedidos de comparticipação nos encargos com o 

transporte escolar: 

 Da aluna Daniela Filipa Jacinto de Sousa, considerando a existência do curso Cientifico 

Humanístico de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária de Peniche, tendo sido 

opção da encarregada de educação a mudança para uma Escola fora do concelho de 

Peniche; 

 Do aluno Rafael de Monserrate Dionísio, residente em Peniche, considerando a existência 

do curso Cientifico Humanístico de Ciências Sociais na Escola Secundária de Peniche, 

tendo sido opção da encarregada de educação a mudança para uma Escola fora do 

concelho de Peniche.» (Doc.996 NIPG 18131/18) ------------------------------------- 

 

8) Auxílios económicos para material escolar, destinados aos alunos carenciados da educação 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e atribuição de subsídios para material escolar aos 

Agrupamentos de Escolas, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Educação:------------------  
Deliberação n.º 1415/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando necessidade de garantir que os alunos beneficiários da ação social escolar iniciem 

o ano letivo 2018-2019 com o material escolar indispensável e, a informação do Setor da 

Educação, datada de 14 de novembro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, 

no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorize a transferência do valor de reforço dos subsídios, destinados 

aos alunos beneficiários da ação social escolar, para os respetivos Agrupamentos de Escolas, 

tendo em consideração os pedidos recebidos até 31 de outubro de 2018 e de acordo com o quadro 

seguinte: 
 

AUXÍLIOS ECONÓMICOS 
TOTAL A 

TRANSFERIR 

POR 

AGRUPAMENTO 
AGRUPAMENTOS Escalão 

EDUCAÇÃO 

PRÉ-

ESCOLAR 

1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

Agrupamento de Escolas D. 

Luís de Ataíde 

A 333,30 € 43,43 € 969,60 € 
1 471,08 € 

B 16,67 € 43,44 € 64,64 € 

Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia 

A 33,33 € 0,00 € 129,28 € 
212,62 €  

B 50,01 € 0,00 € 0,00 € 

Agrupamento de Escolas de 

Peniche 

A 0,00 € 217,15 € 517,12 € 
1 198,91 € 

B 0,00 € 173,76 € 290,88 € 

(Doc.997 NIPG 18129/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

9) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de 
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Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

referentes ao mês de outubro de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------  
Deliberação n.º 1416/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de 

Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos 

de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

referentes ao mês de outubro de 2018. -----------------------------------------------------------------------   

 

10) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de outubro de 2018 – 

Pelouro dos Recursos Humanos: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1417/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de outubro de 

2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:  

 

11) Exposição “Memórias de Natal”, na nave da Igreja de São José, Centro Interpretativo de 

Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1418/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DAF – Cultura n.º 78/2018, de 9 de novembro, no uso da 

competência na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

proponho que a Câmara Municipal tome conhecimento da Exposição “Memórias de Natal”, que 

estará patente na nave da Igreja de São José – Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, de 

11 de dezembro de 2018 a 5 de janeiro de 2019, integrando o programa “Um Mar de Natal”.» 

(Doc.998 NIPG 18042/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Programa Peniche - Um Mar de Natal 2018 – Pelouro da Cultura: -----------------------------  
Deliberação n.º 1419/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 13 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a pertinência da dinamização de atividades de cariz cultural, lúdico e recreativo, 

no âmbito da quadra natalícia, 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, 

tome conhecimento do programa “Peniche-Um Mar de Natal”» (Doc.999 NIPG 18127/18) ------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

13) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município na quadra de Natal – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1420/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a época natalícia que se aproxima, os procedimentos que têm sido seguidos em 

anos anteriores e a previsibilidade de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, é 

minha intenção determinar, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do número 

2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concessão de tolerância de 

ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município, na tarde do dia 14 de 
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dezembro de 2018, por ocasião da Festa de Natal dos referidos trabalhadores, e nos dias 24, 26 

e 31 de dezembro de 2018. 

Face ao exposto, e apesar de a Câmara Municipal me ter delegado a competência de gerir as 

instalações, equipamentos e serviços, prevista na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta o impacto desta decisão, proponho que a 

Câmara Municipal, autorize o encerramento de todos os serviços municipais na tarde do dia 14 

de dezembro de 2018, por ocasião da Festa de Natal dos trabalhadores do Município, e nos dias 

24, 26 e 31 de dezembro de 2018, exceto quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, 

cuja forma de funcionamento nos referidos dias, será decidida caso a caso.» (Doc.1000 NIPG 

18043/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

14) Isenção do pagamento da mensalidade de novembro, referente ao Estúdio Municipal de 

Dança, para o ano letivo 2018/2019 – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1421/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DAF-Cultura n.º 79/2018, datada de 14 de novembro, proponho 

que a Câmara Municipal aprove a isenção de pagamento da mensalidade referente ao mês de 

novembro do presente ano letivo 2018/2019 por parte dos utentes do Estúdio Municipal de 

Dança.» (Doc.1001 NIPG 18120/18) ------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

15) Adenda ao contrato da empreitada de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia 

(Proc. 441B/DOM) – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1422/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a deliberação da Câmara Municipal, de 8 de outubro de 2018, que aprovou a 

dedução dos trabalhos a menos ao preço contratual da empreitada de “construção do centro 

escolar de Atouguia da Baleia”, no valor de 168.592,26 € (cento e sessenta e oito mil quinhentos 

e noventa e dois euros e vinte e seis cêntimos), proponho que a Câmara Municipal de Peniche, 

nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprove a minuta da adenda ao 

contrato a celebrar com a empresa António Saraiva & Filhos, L.da.» (Doc.1002 NIPG 11239/18)  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

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

outubro e novembro de 2018 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1423/2018: 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 outubro de 2018, e fundos disponíveis 

referentes a outubro e novembro de 2018. (NIPG 18121/18) --------------------------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

17) Fixação dos preços a praticar na Pista de Gelo e dos patrocínios a aplicar na mesma, no 

âmbito do Programa “Peniche – Um mar de Natal 2018” – Pelouro da Cultura: ------------------  
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Deliberação n.º 1424/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 13 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a instalação de uma pista de gelo no jardim público, no âmbito da dinamização 

do programa “Peniche – Um Mar de Natal”, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, fixe os preços a praticar no quadro da utilização deste equipamento, junto da 

comunidade em geral e patrocinadores, nos seguintes termos: 

a) Bilhetes por cada 15 minutos de utilização – 3,00€ 

(utilização a partir dos 6 anos, inclusive) 

b) Bilhete para comerciantes / empresas – 1,50€, para senhas a adquirir previamente 

c) Colocação de faixa publicitária na pista, por cada metro linear – 100€.» (Doc.1003 NIPG 

18124/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

18) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, no 

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

organização da atividade Cantares ao Menino / Concerto de Natal - Pelouro do Associativismo: 
Deliberação n.º 1425/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o relatório de avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação, que junto se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 

51º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Centro de 

Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes o apoio financeiro no valor de 37,34 euros, 

para a organização da atividade Cantares ao Menino/Concerto de Natal, que decorrerá no dia 

29 de dezembro, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à 

atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da 

iniciativa a apoiar.» (Doc.1004 NIPG 18103/18)----------------------------------------------------------  

 

19)  --- Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,  

no âmbito do projeto comunitário “Common Standard Operacional Procedures for the union 

Civil Protection” – Pelouro da Proteção Civil: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1426/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea 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 do Município de 

Peniche ao workshop de especialistas, a decorrer entre os dias 28 e 30 de novembro de 2018, no 

âmbito do projeto comunitário “Common Standard Operacional Procedures for the union Civil 

Protection” na forma de um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, no valor de 420,00€, e da oferta de merchandising alusivo ao Concelho 

de Peniche.» (Doc.1005 NIPG 17809/18) -------------------------------------------------------------------  

 

20) Atribuição de apoio financeiro à Academia de Música Estrela do Mar de Peniche, no 

âmbito do “1.º Estágio de Sopros e Ensambles da Academia de Música Stella Maris – Peniche” 

– Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1427/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«No âmbito das atribuições previstas nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 23.º do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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, 

atribua um apoio financeiro no valor de 1.600,00€, para dinamização do “1.º estágio de Sopros 

e Ensembles da Academia de Música Stella Maris – Peniche” por forma a permitir uma maior 

participação dos jovens atenuando o valor a pagar pelos mesmos, à Academia de Música Estrela 

do Mar de Peniche.» (Doc.1006 NIPG 16602/18) ---------------------------------------------------------  

 

21) Utilização do circuito especial de transportes escolares para o ano letivo 2018/2019 – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1428/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 14 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Setor de Educação, datada de 14 de novembro de 2018, que se 

anexa, 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, e nos termos do artigo 121.º 

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

janeiro, proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido 

de circuito especial de transportes, do aluno Gabriel de Abreu Rabello Scmidt, considerando a 

existência de estabelecimento escolar com refeitório na área de residência do aluno e ter sido 

opção da encarregada de educação a mudança para um estabelecimento escolar fora da área de 

residência.» (Doc.1007 NIPG 18128/18) -------------------------------------------------------------------   

 

DIVERSOS: 

 

22) Plano de atividades do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para o 

ano 2019: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1429/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do Plano de atividades do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, para o ano 2019. (NIPG 17691/18) ----------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

23) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal na quadra natalícia - 2018 – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1430/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a quadra natalícia que se aproxima, a proposta de encerramento de todos os 

serviços municipais nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2018, a consequente redução dos dias 

úteis semanais e a presumível diminuição do número de assuntos que carecem de decisão da 

Câmara Municipal, proponho, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que não seja realizada a reunião ordinária prevista para o dia 27 de dezembro, 

de acordo com o n.º 4 do artigo 2.º do Regimento da Câmara Municipal.» (Doc.1008 NIPG 

18211/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.11.2018 * Livro 109 * Fl. 899 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1431/2018: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo doze horas e cinquenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, 

nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da 

Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

28 de janeiro de 2019, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 


