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ATA N.º 20/2020
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020
Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Peniche, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, com a participação dos
Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade
Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales,
Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Transferência de competências para as freguesias: -------------------------------------------------------- 1) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 57/2019, de 30 de abril para as Freguesia - Pelouro de Ligação às Freguesias;----------- ------------------------ Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 2) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano
Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para
o ano de 2020 (modificação 6); ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Energia e Ambiente: ------------------------------------------------------------------------------ 3) Projeto de espaços exteriores para o Parque Canino, do Parque Urbano da
Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro Espaços Verdes;
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 4) Pedido de instalação de unidades móveis de prestação de serviços de
restauração e bebidas em Peniche, apresentado em nome da Organização de Festas em Honra de
Nossa Senhora – Pelouro da Administração Geral;------------- ----------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Atribuição de apoio à Associação Proferrel, no âmbito da realização da Festa
em Honra de Santa Quitéria – Pelouro da Administração; ---------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Informação sobre a contratação de serviços continuados médico veterinários
para prestação de cuidados a animais errantes – Pelouro da Proteção Animal;------------ ------------------------------ 7) Informação das estatísticas sobre o Turismo – Pelouro do Turismo;----------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 8) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca,
Armazém n.º 44 e 46, em Peniche, requerida pela empresa Iscomar – Comercio e Transformação
de Pescado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------ 9) Pedido de licenciamento para legalização de ampliações e alterações em
edifício de comércio e serviços, a realizar no prédio sito na Rua da Filarmónica, n.º 10, em
Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Luís Vieira Chagas – Pelouro do Planeamento
e Urbanismo;------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de duas
moradias unifamiliares em condomínio, com destaque de parcela, a implantar no prédio sito no
Murtilhal, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Aires Nazaré Henriques –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-------- --------------------------------------------------------------
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------------------- 11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de sete
moradias unifamiliares em condomínio, com destaque de parcela, a implantar no prédio sito na
Rua Maria da Avó - Charneca, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Aires
Nazaré Henriques – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------------- 12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia,
para o prédio sito na Rua do Outeiro e Padaria, em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe
Conceição Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------- 13) Aceitar a cedência da área de 44 m2, a desanexar do prédio urbano, sito na
Rua do Bonfim, em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Processo n.º 867/09.7BELSB, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria,
no âmbito do protocolo entre o Municipal de Peniche e o Município da Lourinhã para Exploração
dos Furos do Paço – Pelouro da Administração Geral; ---------------------------------------------------------------------- 15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Docapesca - Portos e
Lotas, S.A., que tem por objetivo a transferência de competências da Docapesca para o Município,
no âmbito do Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio – Pelouro da Administração Geral; --------------------------- 16) Renovação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P – Pelouro da Solidariedade
Social;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Informação sobre a rescisão de contrato do arrendamento de um fogo, sito no
Edifício Coosofi, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 18) Cedência, em regime de comodato, das instalações da Escola Básica 1 de
Atouguia da Baleia, sita na Estrada da Seixeira, à Associação Espaço Sénior São Leonardo –
Associação Social de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral; ---------------------------------------- Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 19) Libertação parcial da garantia bancária e do reforço das medidas adicionais,
no âmbito do contrato de Gestão de Eficiência Energética – Pelouro da Administração Geral; -------------------- Contratação de empréstimos: ---------------------------------------------------------------------------------- 20) Contratação de empréstimo para “Reabilitação das Muralhas de Peniche” Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21) Contratação de empréstimo para “Passadiços para as praias da baía norte de
Peniche – Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo” - Pelouro das Finanças;--------- ----------------------------- 22) Contratação de empréstimo para “Estabilização da arriba do Portinho da
Areia Sul” - Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Contratação de empréstimo para a “Reabilitação do edifício da antiga central
elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche” - Pelouro das Finanças;------ ------------------------------- 24) Contratação de empréstimo para “2.ª fase de requalificação do Fosso das
Muralhas de Peniche e zona envolvente” - Pelouro das Finanças;------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 25) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao
contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a
Freguesia de Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26) 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 - Retificação – Pelouro do Associativismo. --------------------------------
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------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e quinze minutos, encontrando-se
na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------------------O senhor Vereador Filipe Sales compareceu eram nove horas e vinte e cinco minutos, quando
decorria o período de antes da ordem do dia, passando de imediato a participar nos trabalhos. ---A reunião foi interrompida entre as treze horas e quinze minutos e as quinze horas. ----------------Estiveram presentes os senhores: 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, Fernando Marques, Técnico Superior da
Divisão de Administração e Finanças, durante a apreciação e votação do ponto um da ordem do
dia, Ana Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de
substituição, durante a apreciação e votação dos pontos oito a treze da ordem do dia, Rodrigo
Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante
a apreciação e votação dos pontos nove a doze da ordem do dia, e Leandro Martinho, Técnico
Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e
votação do ponto treze da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Relativamente a este assunto, registaram-se as seguintes intervenções:
Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Informou que, relativamente à ata que está para aprovação, ouviu a gravação e a ata reflete o que
foi discutido, no essencial, e a deliberação que o senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu não
consta e o que lá está é, no fundo, uma recomendação. Disse que a ata teria de ser votada, os
senhores Vereadores poderiam fazer uma sugestão que será confrontada com a audição da
gravação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que iria votar a ata, mas nem sempre se delibera tudo e, na altura, pensou que fosse
consensual, porque a deliberação é juridicamente inválida/ nula. Referiu que foi pedido um parecer
à senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira que diz que os planos de alinhamento não têm qualquer
valor, remete para imposições futuras e para uma revisão futura do plano de alinhamentos,
acrescentando que aquilo é o que de mais arbitrariedade a administração pode fazer numa
deliberação. Na altura, pensou que seria consensual que, em altura própria, a Câmara entraria em
negociação com o proprietário do terreno para ver o que tinham de recuar, por mútuo acordo, e
quem pagaria esse recuo, ou seja, qual seria a comparticipação de cada uma das partes, daí não ter
sido colocado a votação por ninguém. Disse, ainda, que, na sua opinião, a deliberação, tal como
está, não orgulha ninguém que tome decisões sobre a matéria, nem sequer aos serviços. Ainda que
concorde que a ata não poderá continuar sem ser votada à espera que a Câmara delibere, mas a
verdade é que ponto de vista jurídico é um desastre para todos. ----------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que a ata refletia o que se passou. ------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que o senhor Presidente não podia dizer que a ata refletia o que se passou, porque uma das
obrigações que tem, no âmbito das suas competências, é fazer cumprir a Lei e não está a fazê-lo.
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Afirmou que não iria entrar naquela discussão, até porque também leu o parecer, sabe o que se
passou e, por esse princípio estariam em causa milhares de deliberações. ----------------------------Colocada a votação:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 55/2019, da reunião camarária realizada no dia 18 de
novembro de 2019, por maioria, com três votos a favor, dos membros da Câmara Municipal eleitos
pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, uma abstenção do membro eleito pela Coligação
Democrática Unitária, e um voto contra do membro eleito pelo Partido Socialista, 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, Henrique Bertino:
- Relativamente à Ilha da Berlenga, deu conta que, na quinta-feira, participou numa reunião, por
videoconferência, com o Instituto da Conservação da Natureza e as Florestas e as empresas das
Marítimo-Turísticas, onde foi referida a falta de informação que continua a existir, nomeadamente,
em relação à forma como se devem fazer o transporte das pessoas, excetuando o Cabo Avelar
Pessoa, que só pode utilizar dois terços da sua lotação. Informou que a atividade das empresas
Marítimo-Turísticas foi retomada, as condições, em relação ao ano passado e à Portaria, mantêmse na generalidade, aumentando o horário de regresso para as vinte horas. Disse que as restrições
ao transporte são as impostas pela Direção Geral de Saúde. Informou que as casas de banho das
senhoras estão prontas, a dos senhores, ainda que tenha havido alguns melhoramentos, a
intervenção será retomada quando as obras no Restaurante estiverem concluídas. ------------------- Deu conta que o Castelinho está em condições para retomar a atividade e que a situação do
alojamento está ultrapassada. Acrescentou que o serviço de limpeza, também, está assegurado e a
iluminação foi reforçada com o funcionamento, em pleno, do parque de painéis fotovoltaicos.---- Sobre o Cabo Avelar, disse que, em princípio, retomaria a sua atividade por volta do dia 28 de
junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que, em relação às praias, estão a ser tomadas todas as medidas no sentido de funcionarem
em pleno, particularmente naquilo que será da competência e responsabilidade do Município, mas
estão, ainda, a ser ultimadas algumas questões. Referiu que está tudo dentro do previsto e dentro
das orientações que foram chegando. ------------------------------------------------------------------------ Em relação à proposta sobre uma equipa de cinco nadadores-salvadores devidamente equipados,
com o propósito de vigiarem as duas baías, informou que reuniu, no início da semana, com a
Associação de Nadadores-Salvadores, com sede em Caldas da Rainha, e ficaram de apresentar um
plano ainda esta semana. --------------------------------------------------------------------------------------- Informou que as ações de limpeza e de contenção de limitação do acampamento de etnia cigana,
foram realizadas na quinta e sexta-feira, e serão para continuar. Referiu que estão a procurar, e em
alguns aspetos têm conseguido, envolver as pessoas que lá residem. -----------------------------------
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Senhor Vereador Mark Ministro:
- Deu nota que, hoje, era o Dia Mundial dos Oceanos, pelo que assinalou duas iniciativas:
“Inovação para um oceano sustentável”. Disse que o Município de Peniche, através da Associação
Bandeira Azul da Europa e de alguns Agrupamentos de Escolas, aderiu ao projeto “O Mar Começa
Aqui, o Mar Começa em Ti”. Informou que o Município irá estar esta semana a pintar sarjetas, e
nesse sentido convidou os senhores Vereadores a participar na atividade. Disse que a segunda
iniciativa é uma conferência online promovida pelo Smartocean, intitulada “Oceans – Open source
for the future”, ou seja, “Os Oceanos - fonte aberta para o futuro”, que decorrerá entre as 14 horas
e as 18 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga:
- Informou que Peniche tem duas nomeações, nos finalistas do distrito de Leiria, para as “7
Nomeações da Cultura Popular”, que são: a Procissão noturna em Honra de Nossa Senhora da
Boa Viagem e as Rendas de Bilros. -------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Associou-se à saudação ao Dia Mundial dos Oceanos, até porque Peniche é uma península e está
“condenada” a conviver com o mar por todo o lado. Acrescentou que somos uma terra que cresceu
com o oceano e continua a haver uma quantidade imensa de plástico, que todos os anos é largado
nos oceanos e que tem efeitos desastrosos no equilíbrio de muitas espécies. Fez votos para que se
conquiste mais consciência cívica para tratar melhor os oceanos. --------------------------------------- Saudou o Dia de Portugal e das Comunidades, que se celebra no dia 10 de junho. Na sua opinião,
num tempo em que muitos desacreditam, é importante saudar o Dia de Camões e das Comunidades
Portuguesas, porque há milhares de pessoas, algumas de Peniche, espalhadas pelo mundo e,
portanto, este um dia saúda essas pessoas e rega o orgulho de ser português. ------------------------- Fez referência a uma prática que já existe noutros municípios, que tem que ver com o apoio aos
artistas de rua. Julga que, num tempo de confinamento, vale a pena refletir sobre o assunto. Deu
conta que tem uma proposta elaborada, que trará na próxima reunião. Considera que esta ideia
poderá ter vários efeitos, por um lado dará a oportunidade àquelas pessoas de mostrar o que fazem,
por outro lado poderá animar o próprio comércio local e, ainda, trará animação à terra. Propôs que
na próxima reunião de Câmara se pudesse incluir o tema na Ordem de Trabalhos e o pudessem
discutir, porque, na sua opinião, considera uma matéria importante. ----------------------------------- Disse que tem acompanhado a reabertura dos serviços, acrescentando que a Cercipeniche já
reabriu todos os serviços, ainda de forma muito condicionada e faseada. Manifestou a sua
preocupação pelo facto de ter aumentado o número de casos positivos, uma vez que se passou de
dois para sete e o número de casos em quarentena, que, não sendo alarmante, é uma preocupação.
Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Informou que dos sete casos com Covid-19, registados no dia anterior, seis são da fábrica, hoje
irão surgir mais dois casos que são importados do Bombarral. Disse, ainda, que, relativamente à
Thai Union, falta saber os resultados dos testes efetuados na passada sexta-feira, num total de
cinquenta. Acrescentou que esta situação é preocupante, que não está de todo resolvida e que
devem todos tomar as devidas precauções.-----------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Lembrou que, no âmbito das obras na Ilha da Berlenga, pediu uma informação mais detalhada e
rigorosa quer do ponto de vista descritivo, quer do ponto de vista orçamental, sobre as intervenções
que ocorreram no ano anterior e irão ocorrer no presente ano, mas que essa informação não chegou.
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- Deu conta que, recentemente, receberam, por email, uma informação sobre as reivindicações que
a Câmara Municipal fez, no âmbito da nova Portaria. Referiu que, apesar de os Vereadores eleitos
pelo Partido Social Democrata terem apresentado uma proposta, por escrito, que no fundo ia ao
encontro das propostas do senhor Presidente, a diferença é que estava detalhada do ponto de vista
da argumentação, mas, na altura, o senhor Presidente entendeu que seria melhor enviar a proposta
sem argumentação e o resultado foi que não foram atendidas nenhuma das reivindicações, com a
exceção do horário alargado para o regresso da Ilha. Lamentou que não se tivesse feito um pouco
mais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação às praias, foi dito pelo senhor Presidente que a situação está controlada e o que cabia
à Câmara Municipal fazer está feito. Perguntou se significava que a Câmara conseguiu cumprir as
orientações governamentais que emanam com o Decreto-Lei n.º 24/2020. ---------------------------- Manifestou a sua satisfação por ter ocorrido uma reunião com a Associação dos Nadadores
Salvadores, referindo que irá aguardar pela apresentação do referido plano. -------------------------- Manifestou a sua preocupação quanto aos números da Covid-19, dizendo que devemos
permanecer alerta, inclusive tem-lhe chegado informação de que o Centros de Saúde não estará a
funcionar em pleno, quanto à realização de consultas. ---------------------------------------------------- Relativamente ao Porto da Areia Sul, deu conta que teve conhecimento que está uma máquina a
intervir na pedreira. Solicitou uma informação. ------------------------------------------------------------ Solicitou uma informação sobre o quiosque turístico de Atouguia da Baleia. ----------------------- Solicitou uma informação sobre a situação dos vendedores ambulantes do Baleal.----------------- Solicitou um ponto de situação das concessões municipais. -------------------------------------------- Solicitou um ponto de situação dos Regulamentos Municipais.---------------------------------------- Relembrou a questão da Regueira do Poço. --------------------------------------------------------------- Relativamente ao caminho pedonal junto à Quinta do Gato Cinzento, disse que se trata de uma
matéria já abordada diversas vezes, mas que desconhece. ------------------------------------------------ Lembrou que foi solicitado o projeto de circulação pedonal e rodoviária aprovado no mandato
anterior para a Papoa. ------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou sobre uma âncora e uma boia de grandes dimensões que foram depositadas junto ao
Porto de Pesca, na sequência das dragagens e, na altura, alertou que seria importante o Município
ter para si aquele património e poder vir a utilizá-lo, do ponto de vista museológico. --------------- Tendo em conta o descontentamento das pessoas por se verificar a falta de limpeza,
nomeadamente em meio urbano, de terrenos, alguns públicos outros privados, que constituem
focos de insalubridade, referiu a necessidade de a Câmara Municipal ter uma ação mais ativa neste
domínio. Disse que, tendo em conta a conjuntura atual e a dificuldade dos serviços, têm que
encontrar uma alternativa. Propôs a existência de uma equipa, de um conjunto de trabalhadores
coordenados por alguém com autonomia, que poderia ser o senhor Presidente, sem absorver
recursos que fazem outro tipo de intervenções, para identificar os locais, definir prioridades e dar
resposta às necessidades mais rápidas e diretas, no imediato. -------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Em relação à Berlenga e à informação detalhada, disse que está a ser trabalhada. Pediu desculpa
por não o conseguir fazer com maior rapidez, mas é importante perceber qual é o envolvimento
quantificável e o esforço que tem sido feito nos últimos anos. ------------------------------------------- Em relação às praias, disse que existem algumas dificuldades e uma delas tem que ver com os
circuitos de circulação de pessoas, porque não há espaço. Transmitiu que estão a trabalhar na
melhoria de alguns espaços de estacionamento, referindo-se concretamente à zona da Gamboa, do
Baleal Sol Village II, em frente ao Balealcoop e no Baleal, no espaço interior, de modo a manter
afastamentos, melhorar e orientar a circulação de um modo mais seguro. Relativamente à
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Consolação, informou que está a ser trabalhada uma proposta. Referiu que compete aos
concessionários a colocação de álcool-gel na praia. ------------------------------------------------------- Reforçou que reuniu com a Associação de Nadadores Salvadores, em Caldas da Rainha. Deu
conta que tem encetado alguns contactos com possíveis patrocinadores. Teve conhecimento que
os concessionários estão a trabalhar com a mesma Associação com o intuito de colmatar a falta de
nadadores-salvadores. ------------------------------------------------------------------------------------------ Disse que em relação aos alertas da Covid-19 procuram estar atentos e reagir. Acrescentou que
a informação circula muito bem, ao contrário de outros municípios. ----------------------------------- Sobre a máquina que se encontra na pedreira, disse que estava prevista, há algum tempo, para
tratar o máximo de entulhos depositados nos próximos meses. Deu conta que a máquina, logo que
termine no Porto da Areia Sul, irá tratar os entulhos existentes nos armazéns Municipais. --------- Disse que, em relação aos vendedores do Baleal, é um processo que está pendente, que será
tratado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Ferrel. ------------------------------------ Em relação aos concessionários e a alguns concursos que estão por definir, disse que contava
apresentá-los à Câmara assim que possível. Acrescentou que, em relação ao Porto de Areia Sul,
terá que se realizar uma reunião com o Gabinete Jurídico, porque existe esse compromisso, a
questão do Sportágua, pensou propor a abertura do concurso para breve, mas quem tem ocupado
o espaço talvez venha a fazer uma proposta, em relação ao Taskareia espera levar o processo a
reunião de Câmara. No que diz respeito à Nau dos Corvos, considera que todos se deveriam
deslocar ao local, para perceberem as evidências e as dificuldades, para avaliar e tomarem as
decisões necessárias. Afirmou que, em seu entender, estas questões deverão estar decididas até ao
final do mês de setembro. Transmitiu que um dos assuntos que terá de ser avaliado com alguma
profundidade, e já o transmitiu à Docapesca, são as várias concessões que advém da transferência
de competências, concretamente o Xakra, o edifício do lado de cá do rio à entrada do Molhe Leste,
o Clube Naval de Peniche e o Restaurante Marisqueira “Os Cortiçais”. Deu conta que a informação
dos dossiers que vieram transferidos da APA é insuficiente, em relação aos concessionários, mas
têm a informação dos valores pagos pelas concessões, tanto os da Agência Portuguesa do
Ambiente como os da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ Em relação aos Regulamentos, informou que iria solicitar aos serviços o ponto de situação. ----- Sobre a Regueira do Poço, deu conta que solicitou que se preparasse uma reunião com o
proprietário, o seu advogado, o Gabinete Jurídico do Município e a Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao caminho pedonal da Quinta do Gato Cinzento, disse que o processo terá de ser
verificado com a Agência Portuguesa do Ambiente. Referiu que têm a informação sobre o
cadastro, mas sendo um propósito importante não o encara como a prioridade das prioridades. --- Quanto ao projeto do Papoa, informou que esteve, há duas semanas, no local com os arquitetos
do Município e o projeto terá de ser trabalhado. ----------------------------------------------------------- Em relação à questão da boia e da âncora, solicitou à senhora Vereadora Ana Rita Petinga que
tomasse nota e se inteirasse da situação, junto dos serviços da cultura. -------------------------------- Relativamente à limpeza dos terrenos, informou que nunca foram feitas tantas notificações como
este ano e nunca foi clarificada a situação como tem estado a ser, a seu pedido, porque o incomoda.
Disse que os avisos foram feitos, há algum incómodo da parte técnica em aceitar a orientação dada
para a não utilização de glifosatos. Disse, ainda, que, nos mandatos anteriores, o corta-canas, por
norma, era controlado politicamente, mas nunca o quis fazer. Acrescentou que o Município tem
de ter dois corta-canas e dois operadores em permanência, mesmo sabendo que muitos terrenos
são de instituições privadas e de privados. Disse que existe a consciência das dificuldades, em
relação a esta frente, mas que estão a tentar colmatar para que não aconteça no futuro. Quanto à
equipa de elite que a senhora Vereadora Cristina Leitão sugeriu, na sua opinião, não haverá
necessidade de constituir mais equipas, porque os sapadores têm correspondido bem, sendo
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necessário melhorar e planear melhor as intervenções, tendo em conta que o resto do mês de março,
abril e parte substancial de maio não houve qualquer intervenção, o que atrasou o processo. Referiu
que para si é essencial decidir, em definitivo, a forma como intervir, em relação às ervas, se será
com glifosato, se será com outro produto mais caro e com menos eficiência ou outras alterativas,
que já partilhou com os serviços e que vão ser experimentadas. ----------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Considera que a questão dos passeios não advém da não aplicação de glifosatos, poderá advir da
situação de confinamento que vivemos, em que deixou de haver um maior controle nessa matéria.
Lembrou que quando a proposta foi aprovada em reunião de Câmara, não se aprovou só a não
aplicação daquele tipo de produto, também se propunha outro tipo de iniciativas alternativas, às
quais teria de se responder com investimento, para colmatar as necessidades de intervenção.
Lembrou, ainda, que foi solicitada por várias vezes uma informação escrita aos serviços de higiene
e limpeza sobre que intervenções seriam necessárias, do ponto de vista orçamental e técnico.
Quanto à equipa de sapadores, questionou se o facto de se estar a direcionar o trabalho destes para
substituir a dita equipa de intervenção imediata não faz com que descurem o seu serviço no pinhal.
Senhor Presidente da Camara, Henrique Bertino:
- Disse que considera que o pinhal nunca esteve tão limpo como agora, que há, inclusive, um plano
de intervenção que está a ser cumprido, mas os recursos não são infinitos e por enquanto tem sido
possível desviá-los para outras intervenções fora do contexto do pinhal. Acrescentou que não será
possível fazê-lo por muito mais tempo, na medida em que após o cumprimento dos editais vão
começar a intervir em toda a zona que é da competência da Câmara Municipal ou dos privados
que não o fazem, pelo que teremos de os substituir. Disse que a partir desse dia, a equipa de
sapadores não será mais desviada, dando conta que está em desenvolvimento o processo de
aquisição de uma máquina para os ajudar nas tarefas de destruição dos infestantes, que são muitos.
Confessou que a sugestão da senhora Vereadora Cristina Leitão está há algum tempo em cima da
mesa, mas que ainda não foi possível concretizar. --------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se aos votos anteriormente formulados. ------------------------------------------------------- Acerca da comunicação institucional da limpeza no acampamento de etnia cigana, é dito no
último parágrafo o seguinte: “paralelemente à operação de limpeza está a ser trabalhada a
componente social junto das famílias em termos de sua integração”. Perguntou o que estava a ser
feito e o que estava a ser perspetivado para resolver aquele problema. Deu conta que lge fizeram
chegar um ofício, de alguém que mora junto àquele acampamento, que passou a ler: «Na sequência
da informação prestada pelos serviços de fiscalização municipais constata-se que V.ª Ex.ª
procedeu à colocação ilegal de entulho - cerâmicas, em terreno contíguo à sua residência. A
situação em apreço constituiu violação do artigo 26.º do Regulamento de Resíduos Sólidos deste
Município. Em conformidade e em cumprimento com o Despacho do senhor Presidente da
Câmara, datado de 26 de maio de 2020, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do Código
do Procedimento Administrativo, fica V.ª Ex.ª notificado para, no prazo máximo de 10 dias, a
contar da data de receção da presente notificação, proceder à retirada do material em questão
repondo a legalidade. Decorrido o referido prazo e sem que se encontre cumprida a presente
notificação esta Câmara optará por realizar a execução diretamente imputando-lhe os custos daí
decorrentes sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.» Manifestou a sua
preocupação quanto ao sentimento de assimetria e desigualdade partilhado por um munícipe que
confessava que uns têm de pagar e outros não. -------------------------------------------------------------
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- Perguntou que perspetivas existem no funcionamento dos operadores marítimo-turísticos da
Berlenga, para este ano. ---------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que os operadores vão funcionar dentro dos condicionalismos existentes e decorrentes das
orientações da Direção Geral de Saúde. Acrescentou que as embarcações de maior porte,
nomeadamente o Cabo Avelar, que vai funcionar a dois terços, o catamaran não tem problema, os
mais pequenos têm que ter bom senso e tentar limitar ao máximo, mas é quase certo que terão
algumas dificuldades, mas não é um assunto da competência da Câmara Municipal. Informou que
a Ilha da Berlenga, este ano, vai funcionar de outra forma, até porque o restaurante não está aberto,
os restantes equipamentos estão preparados, mas há uma dificuldade acrescida em relação à praia,
porque o propósito de algumas entidades é proibir o acesso das pessoas à praia, outros é o de
limitar ao mínimo, outros defendem que se deve permitir as pessoas ir ao banho e que circulassem
ao mínimo. Comunicou que existe uma outra decisão que é necessário tomar, que tem que ver com
o parque de campismo, porque tecnicamente estão a ser aconselhados a não abrir o parque de
campismo na Ilha. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à outra questão, disse que não se consegue deixar toda a gente satisfeita. Ocorre-lhe
perguntar se será a Câmara a ter que limpar os entulhos todos pelo concelho, porque na realidade,
quando não se sabe de quem são, quer a Câmara Municipal quer as Juntas de Freguesia, já o fazem
ocasionalmente, quando não se sabe quem são os donos, este é o procedimento. Relativamente à
outra parte, disse que não é verdade, foi-lhe confirmado que o entulho que estava a ser retirado
não era do acampamento, mas independentemente de quem seja aquilo é para limpar. Disse que o
propósito é limpar o acampamento, limitar o seu espaço e procurar que eles colaborem. Referiu
que, em paralelo, têm de encontrar uma solução de habitação que será cobrada, com um contrato
e terá de ser acompanhado de perto com a equipa da Ação Social, tal como nas casas municipais.
Disse que nunca se sentiu desrespeitado e a sua Adjunta tem acompanhado o processo desde o
início. Transmitiu que começou a falar com os proprietários dos terrenos entre a Rua da Fonte Boa
e a Rua do Caminho dos Dominguinhos, sendo que existem cerca de quatro proprietários que,
segundo sabe, no passado não quiseram fazer permutas. Disse que sem a aproximação daquelas
pessoas não haverá hipótese nenhuma e a solução passará pela Câmara, mas se os proprietários
forem um obstáculo será bem mais difícil. -----------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Disse que este problema é sempre muito complexo e se a senhora Adjunta tem acompanhado este
processo desde o início, já devia ter muita informação para prestar à Câmara, que não tem qualquer
informação sobre o assunto. Acrescentou que, tendo em conta a sensibilidade do processo,
justificar-se-ia um relatório periódico à Câmara Municipal, sobre o que vai sendo a evolução da
abordagem. Sabe que não existem grandes soluções, que existe um sentimento de revolta a
propósito da intervenção que foi feita, porque a população também não tem a informação toda e
vê a situação como um prémio para quem não cumpre. Recordou que esta Câmara Municipal nunca
discutiu politicamente a intervenção social autárquica. Solicitou que fosse disponibilizada à
Câmara uma informação mais concreta sobre a abordagem social que está a ser feita no
acampamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Relembrou que falou de uma situação, um equivoco, na Rua do Brasil, junto a um terreno que
supostamente é municipal, que quem foi notificado não tinha a ver com o depósito de entulhos. -Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
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- Deu conta que esse processo está em andamento, provavelmente está no Gabinete Jurídico para
ser analisado, quando estiver pronto será presente em Câmara Municipal. ---------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se aos votos expressos pelo senhor Vereador Mark Ministro, à indicação da senhora
Vereadora Ana Rita Petinga, relativamente à seleção e ao referido pelo senhor Vereador Rogério
Cação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que na semana passada se falou na reunião de Câmara do Jardim de Infância do Alemão,
pelo que passou a ler um comentário que surgiu no Facebook: «Deixo aqui o desafio a quem por
motivos óbvios e não só, gosta de partilhar a atividade camarária por todas as páginas sociais
Penicheiras para o fazer, também, esta prova e dedicação à profissão e ao papel que podemos
todos desempenhar enquanto cidadãos. Um dia virá em que quem mais deveria saber perceberá,
porque o mais importante são as crianças, o resto são políticas e espetáculos ou vice-versa.
Equipa fantástica do Alemão em ação, consegue ver as diferenças? Obrigada aos amigos que nos
emprestaram a super mangueira, a máquina de pressão, as enxadas, a pá, o ancinho, as tesouras
de podar, até as pedrinhas voaram e alguns calos e picos nas mãos, dores nas cruzes. Na próxima
semana as crianças já podem brincar nos baloiços e jogar à bola no campo de futebol em
segurança. Esperamos e confiamos no civismo e educação de alguns elementos da comunidade,
para que não danifiquem o espaço educativo.» Há, também, outros comentário que diz o seguinte:
«Obrigada. Para bom entendedor. Cansámo-nos de esperar. Fiquem bem!» Referiu que,
obviamente, se tratava de uma crítica à Câmara Municipal. ---------------------------------------------- Deu conta que verificou que houve uma troca de mensagens, no WhatsApp, entre o senhor
Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, relativamente aos
casos positivos de Covid, que o preocupa. Acrescentou que não se deve saber a identidade das
pessoas infetadas, por causa da proteção de dados, mas também é verdade que o sistema devia
funcionar ao contrário, primeiro deveriam ser informados da situação os Presidentes de Junta e os
membros da Câmara Municipal e só depois ser publicados no Facebook. Perguntou quantas
reuniões se realizaram durante o decurso de pandemia na articulação política que o Presidente deve
fazer com as Juntas de Freguesia, quer por videoconferência quer presencialmente.----------------- Acerca das praias e sendo este ano atípico, leu no Jornal de Notícias que na região norte a ápoca
balnear terminaria a 30 de agosto, mas as Câmaras vão assumir que se manterá aberta até 15 de
setembro e as razões são obvias, primeiro pela segurança das suas populações e segundo, porque
irá proporcionar que outras pessoas continuem a ir àqueles concelhos e a dinamizar a própria
atividade por via da utilização das praias. ------------------------------------------------------------------- Quanto à limpeza no acampamento de etnia cigana, não discorda que a mesma se faça, mas
discorda que até à data a Câmara Municipal não tenha discutido uma perspetiva futura de resolução
daquele problema. Realmente, em tempos, houve proprietários dos terrenos que se dirigiram à
Câmara para negociar, mas foi-lhes dito que pretendiam fazer a revisão do Plano Diretor
Municipal, discutir o problema e, em função dessa discussão, articular o negócio. Acrescentou que
o problema é que estão na fase final do Plano Diretor Municipal, estão com o Plano Estratégico e
nem um nem outro diz algo sobre o acampamento. -------------------------------------------------------- Perguntou se há ideia da continuidade do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, por
causa da adaptação da Lei dos solos. Relembrou que o Baleal é um problema e que o prazo termina
no dia 09 de janeiro do próximo ano. ------------------------------------------------------------------------ Relativamente à colocação de entulhos e havendo opiniões generalizadas de que as pessoas não
cumprem os seus deveres, disse que a Câmara deve notificar para retirar, mas deve evitar de multar.
- Relativamente à venda ambulante no Baleal, perguntou se o Regulamento está em vigor. --------
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- Informou que iria fazer chegar, até quarta-feira, uma proposta sobre a transmissão online das
reuniões públicas da Câmara Municipal, para que conste na Ordem de Trabalhos da próxima
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou um ponto de situação sobre o Gabinete de Apoio às Empresas. Pretende saber se já está
a funcionar, quem lá trabalha, qual o horário, quais as funções e quais os objetivos. ---------------- Teve conhecimento que terá havido uma alteração na gestão do Restaurante “O Parque”. Referiu
que, quando falaram na isenção do pagamento da renda mensal das concessões, chamou à atenção
que este é um equipamento que sendo propriedade do Município é gerido pelo Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. Solicitou, caso o senhor Presidente não tenha
conhecimento, que se perguntasse ao Centro Social se deu conhecimento público de que aceitava
propostas para aquele espaço. --------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu o email enviado, acerca do processo de obras que lhe falou. Relembrou que o processo
deu entrada em 30 de julho de 2019, a data da ultima junção de documentos foi em 09 de dezembro
de 2019, a data para o términus da decisão era 28 de janeiro de 2020, foi presente a reunião de
Câmara em 02 de abril de 2020, foi comunicada ao promotor a deliberação da Câmara Municipal
para audiência prévia em 24 de abril de 2020 e o promotor respondeu à audiência prévia em 05 de
maio de 2020. Referiu que o processo foi para nova avaliação técnica em 21 de maio de 2020,
logo, na melhor hipótese voltará a ser presente à Câmara dia 22 de junho de 2020. -----------------Senhor Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino:
- Transmitiu que a articulação com as Juntas de Freguesia foi feita, no início do processo,
provavelmente foi melhor, depois houve algumas Juntas de Freguesia que não queriam esses
contactos. Referiu que não se realizaram reuniões, havia uma relação muito dirigida, tanto com o
próprio, como com o senhor Coordenador da Proteção Civil. Deu conta que articularam as idas à
rua, as desinfeções, as necessidades, os equipamentos e a determinada altura houve uma Junta de
Freguesia que informou que não precisava de nada, que ela própria resolvia. ------------------------- Quanto às praias e à época balnear, na sua opinião, terão que avaliar as responsabilidades dos
concessionários, porque são apoios de praia, não são bares. Disse, ainda, que, independentemente
disso, já tinha partilhado com os concessionários que, na sua opinião, as praias do concelho
deveriam ser uma referência e ter vigilância doze meses por ano e que o Município deveria apostar
nisso. Referiu que a proposta apresentada pelos concessionários, na presença dos membros da
Câmara Municipal, veio no seguimento de uma proposta que ele próprio fez. Acrescentou que a
forma como o processo foi colocado motivou a procura de alguém que pudesse ajudar rapidamente.
Referiu que a segurança das praias deverá, também, ser suportada, em parte, por aqueles que
usufruem dos rendimentos de um bem público. Para além da segurança, disse que se deveriam
exigir equipamentos de apoio de praia de referência.------------------------------------------------------ Em relação ao Plano Diretor Municipal, disse que, brevemente, será disponibilizada uma
informação à Câmara, estão a tentar estabelecer prazos, mas falta uma questão, a RAN. ----------- Acerca do Gabinete de Apoio às Empresas, referiu que iria solicitar aos serviços. ----------------- Em relação à questão do Parque do Baluarte, deu conta que, no domingo, o senhor Presidente do
Centro Social lhe perguntou a sua opinião sobre aquela concessão. Respondeu-lhe que, na sua
opinião, mesmo sendo uma situação especial, não seria oportuno tomar uma decisão sem passar
pela Câmara Municipal. Referiu que, caso o restaurante fechasse, seria oportuno a Câmara
Municipal equacionar a reabilitação daquele espaço. Relativamente a trespasse ou outra situação
qualquer, disse que nada passou por si, é totalmente contra e trata-se de um processo que deve ser
clarificado com a Câmara Municipal. Disse, ainda que se trata de uma concessão municipal que
deveria ser discutida pela Câmara com a direção do Centro Social, deveria passar a ter o estatuto
de todas as outras concessões municipais e defende que deveria ir a hasta pública como qualquer
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outra concessão municipal. Acrescentou que se, de facto, isso aconteceu terá de se agir e avaliar
juridicamente o processo. -------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Admite que o Centro Social possa continuar a fazer a gestão, mas tem que dar uma ideia de
transparência, divulgando e publicitando. Referiu que, obviamente, a melhor solução seria a
Câmara Municipal colocar a concessão a concurso. ------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Indicou que uma das situações que detetou, já com a atual direção, foi que a luz e a água são
pagas pela Câmara Municipal, tendo transmitido que não concordava e deu orientações para que
a situação fosse alterada. --------------------------------------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS:
1) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de
30 de abril para as Freguesia - Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------------------------------Deliberação n.º 595/2020: Estiveram presentes os autarcas das quatro freguesias do concelho. Foi
efetuada uma apresentação dos pressupostos da proposta para as condições da transferência de
competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril para as
Freguesias. Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 29
de maio de 2020, relativo à transferência de competências para as freguesias, numa próxima
reunião de Câmara. (NIPG 8117/20) ------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
2) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de
2020 (modificação 6):-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 596/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
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, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeta à aprovação da
Assembleia Municipal a alteração modificativa aos documentos previsionais, para o ano 2020
(modificação n.º 6), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.415
NIPG 8393/20) -------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE:
3) Projeto de espaços exteriores para o Parque Canino, do Parque Urbano da Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro Espaços Verdes: ------Deliberação n.º 597/2020: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
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Câmara, datada de 26 de fevereiro de 2020, relativa ao projeto de espaços exteriores para o Parque
Canino, do Parque Urbano da Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em
Peniche, na próxima reunião de Câmara. (NIPG 3648/20) ----------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
4) Pedido de instalação de unidades móveis de prestação de serviços de restauração e bebidas
em Peniche, apresentado em nome da Organização de Festas em Honra de Nossa Senhora –
Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 598/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício, com a referência
OFNSBV-C20.07, da Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, datado
de 18 de maio de 2020 e registado sob o n.º 7260, em 19 de maio de 2020. Deliberado encarregar
o senhor Presidente de concertar com a Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem a eventual instalação de três roulottes de faturas/doces, em espaços que não sejam
geradores de concorrência e conflitualidade a comércio/serviços já instalados na zona. (NIPG
7677/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
5) Atribuição de apoio à Associação Proferrel, no âmbito da realização da Festa em Honra de
Santa Quitéria – Pelouro da Administração: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 599/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando o pedido de apoio financeiro efetuado pela Associação Proferrel, por email de 05
de novembro de 2019, registado sob o n.º 20699, a 20 de novembro de 2019, para a realização da
Festa em Honra de Santa Quitéria, para comparticipação das despesas efetuadas com o aluguer
de uma tenda, tendo em conta a indisponibilidade de tenda por parte do Município, nos termos da
alínea u) 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 atribua um subsídio no valor de 1 200,00 euros à Associação Proferrel.»
(Doc.416 NIPG 8395/20) -------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:
6) Informação sobre a contratação de serviços continuados médico veterinários para prestação
de cuidados a animais errantes – Pelouro da Proteção Animal: --------------------------------------Deliberação n.º 600/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º
1193/2020, da Divisão de Administração e Finanças, datada de 28 de maio de 2020, referente à a
contratação de serviços médico-veterinários para prestação de cuidados a animais errantes. (NIPG
8067/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Informação das estatísticas sobre o Turismo – Pelouro do Turismo: ----------------------------Deliberação n.º 601/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação referente à
estatística sobre o Turismo. -----------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
8) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca, Armazém n.º 44
e 46, em Peniche, requerida pela empresa Iscomar – Comercio e Transformação de Pescado –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 602/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Deferir a autorização de atividade solicitada, pelos motivos e com fundamentos constantes na
informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 29 de maio de
2020, visto ter obtido parecer favorável da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, que
consiste na aprovação do Número de Controlo Veterinário n.º V 3414 (Entreposto Frigorifico),
informação esta recebida na mesma data.» (Doc.417 DPGU RJACSR 870364/20) ----------------9) Pedido de licenciamento para legalização de ampliações e alterações em edifício de comércio
e serviços, a realizar no prédio sito na Rua da Filarmónica, n.º 10, em Atouguia da Baleia,
apresentado em nome de João Luís Vieira Chagas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -Deliberação n.º 603/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de
licenciamento para legalização de ampliações e alterações em edifício de comércio e serviços, a
realizar no prédio sito na Rua da Filarmónica, n.º 10, localidade de Atouguia da Baleia,
apresentado em nome de João Luís Vieira Chagas, no dia 16 de julho de 2019, nas condições do
parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 02 de junho de
2020.» (Doc.418 DPGU 787/19) ----------------------------------------------------------------------------10) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de duas moradias
unifamiliares em condomínio, com destaque de parcela, a implantar no prédio sito no Murtilhal,
nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Aires Nazaré Henriques – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 604/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, 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 emitir parecer desfavorável ao pedido,
apresentado em nome de Aires Nazaré Henriques, em 23 de dezembro de 2019, sobre a viabilidade
para construção de duas moradias unifamiliares em condomínio com destaque de parcela, a
implantar no prédio sito no Murtilhal, localidade de Casais de Mestre Mendo, pelos motivos
constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 02
de junho de 2020, nomeadamente por incumprimento do artigo 12.º do RPDM, na sua atual
redação.» (Doc.419 DPGU 1416/19) -----------------------------------------------------------------------11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de sete moradias
unifamiliares em condomínio, com destaque de parcela, a implantar no prédio sito na Rua
Maria da Avó - Charneca, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Aires Nazaré
Henriques – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 605/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, 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 emitir parecer desfavorável ao pedido,
apresentado em nome de Aires Nazaré Henriques, em 23 de dezembro de 2019, sobre a viabilidade
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para construção de sete moradias unifamiliares em condomínio com destaque de parcela, a
implantar no prédio sito na Rua Maria da Avó - Charneca, localidade de Casais de Mestre Mendo,
pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 01 de junho de 2020, nomeadamente por incumprimento dos artigos 11.º do RPDM, na
sua atual redação, artigo 21.º do RMUE de Peniche e n.º 4 do RJUE, na sua atual redação.»
(Doc.420 DPGU 1418/19) ------------------------------------------------------------------------------------12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia, para o prédio
sito na Rua do Outeiro e Padaria, em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe
Conceição Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------Deliberação n.º 606/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável com condições, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, para o pedido de informação prévia,
apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes, em 16 de janeiro de 2020, sobre a
viabilidade para construção de moradia, para o prédio sito na Rua do Outeiro e Padaria,
localidade de Ferrel, nas condições constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datado de 02 de junho de 2020, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de
licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.421 DPGU 56/20) ----------------------13) Aceitar a cedência da área de 44 m2, a desanexar do prédio urbano, sito na Rua do Bonfim,
em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 607/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 44 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua do Bonfim,
localidade de Ferrel, freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Peniche, sob o n.º 2144, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo
313, para ser integrada no domínio público.» (Doc.422 DPGU 364/20) -----------------------------PROTOCOLOS:
14) Processo n.º 867/09.7BELSB, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no âmbito do
protocolo entre o Municipal de Peniche e o Município da Lourinhã para Exploração dos Furos
do Paço – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 608/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de auditores,
Zózimo & M. Lourenço SROC, L.da, datado de 03 de junho de 2020, referente ao processo n.º
867/09.7BELSB, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no âmbito do protocolo entre o
Municipal de Peniche e o Município da Lourinhã para Exploração dos Furos do Paço. ------------15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Docapesca - Portos e Lotas, S.A.,
que tem por objetivo a transferência de competências da Docapesca para o Município, no
âmbito do Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio – Pelouro da Administração Geral: ----------Deliberação n.º 609/2020: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 04 de junho de 2020, referente ao protocolo a celebrar entre o Município de
Peniche e a Docapesca - Portos e Lotas, S.A., que tem por objetivo a transferência de competências
da Docapesca para o Município, no âmbito do Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, para avaliar
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do processo da eclusa, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião de Câmara. (NIPG
8396/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Renovação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
– Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P – Pelouro da Solidariedade Social: ------Deliberação n.º 610/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º
1243/2020, datada de 03 de junho de 2020, referente à renovação da autorização do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I.P., para o 2.º ano de funcionamento do Gabinete de Inserção
Profissional. (NIPG 8329/20) --------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
17) Informação sobre a rescisão de contrato do arrendamento de um fogo, sito no Edifício
Coosofi, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------Deliberação n.º 611/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício da senhora Sandra
Maria Almeida Ventura, com o registo n.º 4536, de 11 de março de 2020, referente à rescisão de
contrato do arrendamento de um fogo, sito no Edifício Coosofi, em Peniche, propriedade do
Município de Peniche. (NIPG 4838/20) --------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
18) Cedência, em regime de comodato, das instalações da Escola Básica 1 de Atouguia da
Baleia, sita na Estrada da Seixeira, à Associação Espaço Sénior São Leonardo – Associação
Social de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------Deliberação n.º 612/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Considerando o contrato de comodato celebrado com a Associação Espaço Sénior São Leonardo
- Associação Social de Atouguia da Baleia, em cumprimento da deliberação da Câmara
Municipal, n.º 788/2017, de 19 de junho de 2017, através do qual, o Município cede à Associação,
para desenvolvimento dos respetivos fins estatutários, o imóvel onde funcionava a Escola Básica
de Atouguia da Baleia.
Considerando que, nos termos do n.º 2 da Cláusula Terceira, a entrega do bem deve ser com a
entrada em funcionamento do Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
Considerando que o Centro Escolar já está a funcionar, e que o imóvel já se encontra desocupado
e em condições de ser entregue, proponho que a Câmara Municipal proceda à entrega do bem
objeto do contrato, dando cumprimento ao mesmo.» (Doc.423 NIPG 8347/20) ---------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
19) Libertação parcial da garantia bancária e do reforço das medidas adicionais, no âmbito do
contrato de Gestão de Eficiência Energética – Pelouro da Administração Geral: ----------------Deliberação n.º 613/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da Divisão de Administração e Finanças, em anexo, proponho que
a Câmara Municipal delibere promover a liberação de 15% do valor da caução prestada, a que
corresponde um valor de 16.814,17 €, no âmbito do contrato n.º 11/2016 – Contrato de Gestão de
Eficiência Energética, celebrado entre o Município de Peniche e o consórcio externo, constituído
pelas empresas ISETE – Inovação, Soluções Económicas e Tecnológicas, S.A. e Weltsmart –
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Energy Solutions, S.A., para efeitos da alínea c) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos
Públicos.» (Doc.424 NIPG 6619/20)------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:
20) Contratação de empréstimo para “Reabilitação das Muralhas de Peniche” - Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 614/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
datada de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 422/2020, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 11
de maio de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição, datada de 29 de maio de 2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a
intenção de contratar o empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo.» (Doc.425 NIPG 5929/20) ------------21) Contratação de empréstimo para “Passadiços para as praias da baía norte de Peniche –
Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo” - Pelouro das Finanças: ----------------------------Deliberação n.º 615/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
datada de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 423/2020, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 11
de maio de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição, datada de 29 de maio de 2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a
intenção de contratar o empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo.» (Doc.426 NIPG 5928/20) ------------22) Contratação de empréstimo para “Estabilização da arriba do Portinho da Areia Sul” Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 616/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
datada de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 424/2020, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 11
de maio de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição, datada de 29 de maio de 2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a
intenção de contratar o empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta
apresentadas.» (Doc.427 NIPG 5923/20) ------------------------------------------------------------------23) Contratação de empréstimo para a “Reabilitação do edifício da antiga central elétrica para
Centro Cívico e Intergeracional de Peniche” - Pelouro das Finanças: ------------------------------
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Deliberação n.º 617/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
datada de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 420/2020, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 11
de maio de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição, datada de 29 de maio de 2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a
intenção de contratar o empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo.» (Doc.428 NIPG 5918/20) ------------24) Contratação de empréstimo para “2.ª fase de requalificação do Fosso das Muralhas de
Peniche e zona envolvente” - Pelouro das Finanças: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 618/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
datada de 03 de junho de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 421/2020, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 11
de maio de 2020, e considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição, datada de 29 de maio de 2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a
intenção de contratar o empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo.» (Doc.429 NIPG 5919/20) ------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
25) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de
execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de
Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------Deliberação n.º 619/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Considerando a informação da DAF, 1256/2020, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal autorize o pagamento de 2.770,99€ à Freguesia de Serra d´El-Rei, para comparticipar
em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das
competências delegadas, realizadas em 2020, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato
de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a
Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, em 02 de maio de 2014.» (Doc.430 NIPG 7921/20) -------OUTROS:
26) 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 - Retificação – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------Deliberação n.º 620/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 04 de junho de 2020, 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 deliberação da Câmara Municipal n.º 415/2020, de 04 maio de 2020, em função
da qual foram aprovados os apoios municipais ao Associativismo, no âmbito da segunda fase de
candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), para as
tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio Logístico, regista-se que, por lapso, a fórmula
de atribuição dos apoios financeiros foi calculada tendo por base o orçamento geral da atividade
em vez do orçamento solicitado, e que os apoios solicitados pela Sociedade Filarmónica União
Primeiro de Dezembro 1902 de Atouguia da Baleia (candidaturas entregues a 18 de junho de
2019, por email) não integraram a referida proposta.
Assim sendo, 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 RMAA, aprove a versão corrigida da proposta mencionada, e que a deliberação da
Câmara Municipal nº 415/2020, de 04 maio de 2020 deixe de ter efeito.
Considerando as 45 candidaturas elegíveis 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.
Considerando o relatório de análise, datado de 14 de abril, e a adenda ao relatório de análise,
datado de 26 de maio 2020, que se remetem 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, 12 das 14 associações candidatas preenchem
os requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º e 4.º do RMAA e, das 45 candidaturas
submetidas, 40 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 18 % do orçamento global da atividade proposta;
c) Comparticipação global máxima por entidade no valor de 18 000€;
d) Utilização dos autocarros municipais nos termos da deliberação de Câmara n.º
625/2017, na sua atual redação;
2. Apoios:
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2.1.

ATIVIDADE DESPORTIVA:
2.1.1. Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas

N.º

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

1

Casa do Benfica em
Peniche

1º Torneio de
futebol
veteranos ilha
Terceira

0,63

0,00 €

2

Clube Stella Maris de
Peniche

Prova Regional
Seniores
Badminton

0,85

41,31 €

3

Clube Stella Maris de
Peniche

Torneio
Nacional
Clubes
Badminton

0,98

105,84 €

de
-

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico

215,32 €

1 Autocarro
(31/10/2019
5H00)
Peniche
>
Aeroporto
1 Autocarro
(03/11/2019
23H00)
Aeroporto
>Peniche

4

PAC - Peniche Amigos
Clube

Torneio "Nova
Época"

0,98

660,44 €

132,00 €

5

PAC - Peniche Amigos
Clube

Torneio
de
Carnaval 2020

0,85

162,18 €

49,50 €

6

PAC - Peniche Amigos
Clube

Torneio
Natal
Benjamins

0,85

211,14 €

49,50 €

7

PAC - Peniche Amigos
Clube

Torneio
de
Natal Traquinas

0,85

162,18 €

49,50 €

2.1.2.

de

Pavilhão D.
Luís
de
Ataíde
Das 10 às 13
horas e das
15 às 18
horas nos 2
dias
Pavilhão D.
Luís
de
Ataíde
Pavilhão D.
Luís
de
Ataíde
Das 9,30 às
13,30 horas
Pavilhão D.
Luís
de
Ataíde
Das 9,30 às
13,30 horas

Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas Relevantes

Nº

Associação

1

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Atividade
Marcha
Corrida
Paz

/
Pela

Avaliação

Atribuição
18%

0,85

229,50 €

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico
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Nº

Associação

2

PAC - Peniche Amigos
Clube

2.2.

Atividade
Captação
Seniores
Juniores

Avaliação

Atribuição
18%

Quant. do
apoio logístico

0,48

67,39 €

49,50 €

de
e

Apoio
Logístico
Pavilhão D.
Luís de Ataíde
Das 9,30 às
13,30 horas

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

21ª
Concentração
Nacional
Motard

Avaliação

0,83

Atribuição
18%

597,60 €

Quant. do
apoio logístico

Apoio Logístico

1 854,60 €

12 fogareiros (com
grelhas)
1 tenda 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 verdes
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
20 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
estacionamento),
1 cabo trifásico 100
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

Quant. do
apoio logístico

Apoio Logístico
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
30 Piso velho retirado
de parques infantil
(acesso ao parque)

2

Associação
de
Motociclismo de
Peniche

Almoço
Convívio
Espadarte
espeto

3

Associação
de
Motociclismo de
Peniche

Almoço
Convívio
Sardinhada

4

Casa do Benfica
em Peniche

5

Espaço
Sénior
São Leonardo Associação
Social
da
Atouguia
da
Baleia

6

7

8

Espaço
Sénior
São Leonardo Associação
Social
da
Atouguia
da
Baleia
Núcleo
de
Peniche da Liga
dos Combatentes
Núcleo
de
Peniche da Liga
dos Combatentes

no

2º Convívio de
Quadriciclos

4.º Passeio Dos
Tratores
Agrícolas

0,48

0,00 €

275,12 €

15
30
1 tenda 9x6

mesas
bancos

0,48

0,00 €

275,12 €

15
30
1 tenda 9x6

mesas
bancos

315,47 €

35
Baias
2
fogareiros
1
tenda
9x6
1 casinha bilheteira
3 mastros de bandeira
1 baia com sinal de
sentido obrigatório
dta
1 baia com sinal de
transito
proibido
4 baldes para lixo c/
saco de plástico

839,84 €

1 Tenda (10 x 15)
1 Tenda 9 x 6
10 Conjuntos Paus e
mastros p/ bandeiras
20
Baias
1
Pórtico
30
mesas
50 bancos

695,04 €

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

0,50

0,73

0,00 €

157,68 €

São Martinho

0,70

31,50 €

Aniversário do
Núcleo

0,55

119,79 €

Dia
de
Finados/ Fiéis
Defuntos

0,55

4,95 €
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

Quant. do
apoio logístico

Apoio Logístico

20,27 €

7 mesas articuladas
14 bancos articulados
2 assadores a carvão

9

Núcleo
de
Peniche da Liga
dos Combatentes

Sardinhada
Convívio

0,45

0,00 €

10

PAC - Peniche
Amigos Clube

Jantar de Natal
"Família PAC"

0,50

275,40 €

Colóquio
Educação
Patrimonial

0,80

144,00 €

Colóquio
Patrimonium 410 anos de
elevação
de
Peniche a villa

0,80

216,00 €

O mar e as
gentes - V
Edição

0,85

321,30 €

11

12

13

14

15

16

17

18

Patrimonium Centro
de
Estudos e Defesa
do Património da
Região
de
Peniche
Patrimonium Centro
de
Estudos e Defesa
do Património da
Região
de
Peniche
Patrimonium Centro
de
Estudos e Defesa
do Património da
Região
de
Peniche
Serrana
Associação
Desportiva
Cultural
Recreativa

-

e

Serrana
Associação
Desportiva
Cultural
e
Recreativa
Serrana
Associação
Desportiva
Cultural
e
Recreativa
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de
Dezembro
1902 de Atouguia
da Baleia
Sociedade
Filarmónica
União Primeiro
de
Dezembro
1902 de Atouguia
da Baleia

-

Rancho
Folclórico D.
Pedro
I
Festival
Folclore
em
Glória
do
Ribatejo
Rancho
Folclórico D.
Pedro I - IV
Encontro
Infantil
Rancho
Folclórico D.
Pedro I - XXI
Festival
de
Folclore

0,85

0,00 €

171,06 €

Autocarro + condutor
(sai às 19h00 e chega
às 00h00) Glória do
Ribatejo

0,85

0,00 €

38,88 €

200 cadeiras

0,85

0,00 €

38,88 €

200 cadeiras

Almoço
convívio entre
músicos
e
familiares

0,40

36,00 €

Aniversário 1.º
Dezembro
Almoço

0,50

155,25 €
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Nº

19

20

21

22

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

2.3.
Nº

1

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

Aniversário 1.º
Dezembro
concerto

0,70

516,60 €

Círios
Atouguia
Baleia

da
da

0,70

113,40 €

Concertos
Natal

de

0,80

79,20 €

0,85

198,90 €

Encontro
de
Bandas
Filarmónicas

Quant. do
apoio logístico

Apoio Logístico

ATIVIDADE SOLIDÁRIA E HUMANITÁRIA
Associação

Atividade

Avaliação

Associação de Dadores
Benévolos de Sangue de
Peniche

Encontro
/
Peregrinação
Anual a Fátima
2019 - Dadores
de Sangue

0,70

Atribuição
18%

0,00 €

Quant. do
apoio logístico

153,76 €

Apoio
Logístico
Autocarro 55
lugares
+
condutor (sai
às 7h00 e
chega
às
17h30) Fátima

indisponível
2

Associação
de
Motociclismo de Peniche

22º Pai Natal
Motard

0,85

229,50 €

3

Centro de Solidariedade
Social
Convívio
e
Cultura de Geraldes

Construção do
centro de dia e
SAD de Geraldes

0,85

459,00 €

4

Espaço Sénior São
Leonardo - Associação
Social da Atouguia da
Baleia

5

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Passeio Sénior e
Solidário

Natal
combatente

do

0,75

0,60

0,00 €

0,00 €

121,09 €

Autocarro
condutor
às 8h30
chega
17h00)
Autocarro
lugares
condutor
às 8h00
chega

+
(sai
e
às
55
+
(sai
e
às
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico
18h00)
Marinha
Grande

2.4.

APOIO À ATIVIDADE AMBIENTAL

Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

1

Arméria - Movimento
Ambientalista
de
Peniche

Colóquio sobre
botânica

0,95

9,41 €

2

Arméria - Movimento
Ambientalista
de
Peniche

Encontro
"Arménia,
20
anos a defender
e a valorizar o
ambiente"

0,90

25,92 €

3

Arméria - Movimento
Ambientalista
de
Peniche

Folheto sobre a
planta Arméria

0,90

64,80 €

4

Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes

Ação de limpeza
de Praia

0,75

0,00 €

Quant. do
apoio logístico

Apoio
Logístico

16,86 €

Auditório
Municipal
(10h-13h
15h-18h)

12,99 €

30 Pares luvas
Plástico
6
Pinças
20 Sacos lixo
grandes
2 Pás

(Doc.431 NIPG 8045/20) -------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 621/2020: 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 dezoito horas e trinta 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
12 de outubro de 2020, 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
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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)
_____________________________________

