MUNICIPAL CÂMARA DE PENICHE * Ata da reunião de 28.09.2020 * Livro 111 * Fl. 733

ATA N.º 34/2020
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 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 - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 2.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Visita às instalações da Associação de Proteção dos Animais de Peniche; --------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 2) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro
Cívico e Intergeracional de Peniche – Nomeação do coordenador - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia
unifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Moinhos, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em
nome de David Miguel Martins Caetano – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------ 4) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de
moradia bifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua 4 de Agosto, n.º 62, na Serra
d´El-Rei, apresentado em nome de Regular Stripes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------ 5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar
com demolição parcial, para o prédio sito na Rua da Alegria, n.º 84, em Peniche, apresentado em
nome de Carlos Jorge Dias Mota – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de moradia, para o prédio sito na
Seara - Vale de Cavalos, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Natércia Sofia Madeira
Rodrigues – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de
moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Alegria, em Peniche, apresentado em nome de
Sílvia Correia de Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------- 8) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da
licença n.º 34/19, com construção de piscina, para o prédio sito na Travessa da Restauração, n.º 3,
em Geraldes, apresentado em nome de Paulo Ricardo Franco Gomes – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Pedido de informação prévia para construção de habitação unifamiliar com
piscina, para o prédio sito na Rua da Avó, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de
Bruno Fonseca de Bairros – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 10) Suspensão parcial dos trabalhos da empreitada de “Requalificação do Forte
da Consolação”, (Proc. 445.B/OM) – Pelouro das Obras Municipais;--------------- ----------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Candidatura “Escola Digital” – Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia
e Viaturas; ------ ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e os Municípios da
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Lourinhã e de Arruda dos Vinhos, no âmbito da candidatura no domínio da Programação Cultural
em Rede “Faina da Terra” – Pelouro da Cultura;----------------- ----------------------------------------------------------- 13) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e os Municípios de
Leiria, Pombal e Torres Novas, no âmbito da candidatura no domínio da Programação Cultural em
Rede “Cine-Banda” – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – Proposta de
cronograma – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo
com o Mapa de Pessoal 2020 – Pelouro dos Recursos Humanos;-------------- ------------------------------------------- 16) 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 agosto de 2020 - Pelouro dos Recursos Humanos; ---------------------------- 17) Horas extra dos trabalhadores do Município, referente ao mês de agosto de
2020 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------------ Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 18) Informação sobre o Festival Gastronomia de Bordo 2020 – Pelouro do
Turismo; -------- ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 19) Cedência da loja n.º 5 do Mercado Municipal de Peniche, a Rui Jorge Santos
Vagos Dias – Pelouro de Mercados e Feiras; ------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 20) Celebração de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na
Rua Vítor Baltazar, em Atouguia da Baleia, para construção de um lar – Pelouro da Administração
Geral; ----------- ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Arrendamento do imóvel, sito no Parque Urbano, na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, designado por “Cafetaria do Parque” – Pelouro das Finanças;
----------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 22) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades
Municipais do Município, para o ano de 2020 (modificação 17) - Ratificação – Pelouro das
Finanças;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 23) Acordo de execução da obra de pavimentação na Consolação, em Atouguia
da Baleia, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com
a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------------------------------------- 24) Acordo de execução da obra de pavimentação na Rua das Escolas, em
Ribafria, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com
a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------------------------------------- 25) Acordo de execução da obra de pavimentação na Rua José António Martins,
em Ribafria, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado
com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Apoio municipal ao associativismo, referente à primeira fase de apoio às
atividades regulares, para a tipologia de apoio à competição desportiva federada não profissional,
e de apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro
do Associativismo;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27) Atribuição de apoio para a limpeza de uma habitação, sita na Rua General
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Humberto Delgado, n.º 56, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; -------------------------------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pela senhora Vice-Presidente, eram nove horas minutos, encontrando-se na
sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------O senhor Presidente da Câmara compareceu eram dez horas, e passou de imediato a conduzir a
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi interrompida entre as doze horas e cinquenta minutos e as catorze horas e vinte
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os senhores: Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração
e Finanças, durante toda a reunião, e Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o
período de antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos dois a nove da ordem do dia. --------------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:
- Apresentou o doutor Rui Vargas, Chefe de Gabinete aos membros da Câmara. -------------------- Deixou o voto de pesar pelo senhor José Carlos. Manifestou também o seu voto de pesar pelo
falecimento do senhor José Madeira da Silva, colaborador municipal por mais de trinta e seis anos,
com quem tive o privilégio de privar e homenagear em tempo e com vida. Agradeceu também e
apresentou outro voto de pesar pelo falecimento do senhor João Henrique Bruno Machado e,
também, de agradecimento pelo seu trabalho e dedicação, por mais de quarenta e dois anos. Disse
que aos dois deixava o nosso agradecimento e às suas famílias o nosso sentido voto de pesar. ---- Transmitiu que no passado sábado recebeu a Associação do Oeste, tendo sido possível esclarecer
muitas dúvidas. Disse que se deram mais algumas informações e abriram-se possibilidades de
colaboração que neste momento de mais exigência e urgência tudo tem a ver com o Plano Diretor
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou que convocou uma reunião para o próximo sábado às 21h na Sociedade Filarmónica
1902 de Atouguia da Baleia e os membros da Associação caso estejam interessados em
comparecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Disse que o mapa de trabalhos está a ser elaborado e durante a semana está convocada a reunião
sobre essa matéria e conta trazer o resultado na próxima semana.--------------------------------------- Participou que só poderá estar presente na reunião da parte da manhã. ------------------------------- Afirmou que se realizará esta semana a reunião sobre a Regueira do Poço e, também, a reunião
com os antigos concessionários da Nau dos Corvos, ambas com a presença de juristas. ------------ Pediu desculpa não ter enviado o cronograma do PDM, mas adiantou que o pensa enviar no dia
seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que enviou o formulário enviado para a CCDR-LVT sobre o projeto de requalificação
margem São Domingos e acrescentou que, em breve, deve ser possível enviar mais informação. - Sobre o processo Monte Parrocho disse que não foi possível agendar com o professor Jorge
Carvalho e doutora Fernanda Paula Oliveira para aquele dia, mas que se está a tentar agendar para
a reunião de dia 15 de outubro, sugerindo que a Câmara poderá marcar uma hora para fazer a
discussão do PDM para a parte da manha ou da tarde, quando estiverem presentes fazer esse
ajustamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Disse que se está a ultimar o documento da Estratégia Local de Habitação e que assim que
estivermos em condições o vamos partilhar, porque temos de fazer uma discussão interna. Disse
que se pretende fazer a apresentação do documento por quem o elaborou, mas que considera mais
produtivo enviar o documento aos Vereadores antes da apresentação. --------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Informou que se está a trabalhar num portal para a área da educação, que deverá estar operacional
dentro de duas a três semanas e que visa facilitar o contacto com a comunidade escolar, os
Agrupamentos e os Encarregados de Educação. Adiantou que será possível, por exemplo, gerir as
refeições, prolongamentos, faturação, acessibilidade de pessoal não docente, gerir os pedidos de
intervenção nas escolas e gerir internamente os pedidos. Acrescentou que o grande objetivo é
tornar a situação mais dinâmica e que faremos apresentação para a Câmara mais para a frente, mas
que o objetivo é mesmo facilitar o trabalho do setor e articulação com as escolas e os Encarregados
de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que esta semana que passou tivemos a visita da jornalista americana, Terry Warth
especializada no turismo subaquático, numa iniciativa patrocinada pelo Turismo do Centro e
aguardamos com alguma expetativa, em parte pelo encanto com que nos deixou, os artigos que
possa vir a fazer sobre o território. --------------------------------------------------------------------------- Informou que no próximo sábado pelas 19h30 se realizará a cerimónia de entrega dos dezanove
prémios méritos desportivo, no pavilhão D. Luís de Ataíde e que o convite seguirá ainda esta
semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que o evento da Meo Surfing Cup está a ser realizado na Ericeira e que se aguarda para ver
se haverá a transição da prova para Peniche.---------------------------------------------------------------- Comunicou que pelas 17 horas se realizará uma reunião com os Agrupamentos de Escolas e
Cercipeniche para abordar educação especial e avaliar o que podemos fazer nesta matéria. -------- Associou-se aos votos de pesar expressos pelo senhor Presidente. -----------------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:
- Associou-se aos votos de pesar expressos pelo senhor Presidente. ------------------------------------ Informou que se está a preparar uma candidatura ao Gal Pesca no âmbito do Geoparque e outras
candidaturas que em breve virão à Câmara. ----------------------------------------------------------------- Transmitiu que a Celebração do Dia Mundial do Coração, organizada pela Sociedade Portuguesa
de Cardiologia no dia seguinte, será comemorada em Peniche, que se irá começar as celebrações
por volta das 10 horas da manhã no auditório do edifício cultural, que ao longo do dia teremos
alguns atores locais a participar e que o almoço se realizará por volta da uma hora da tarde no MH
Hotel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se aos votos de pesar expressos pelo senhor Presidente. ------------------------------------ Disse que em junho de 2020 foi realizada operação de limpeza ao acampamento cigano em
Peniche e, nesse mesmo dia a Câmara Municipal emitiu uma nota informativa onde deu nota que
aquela deveria ser encarada como uma primeira etapa de um conjunto mais alargado de ações com
vista à responsabilização do espaço e que estava a ser trabalhada a componente social das famílias.
Disse que abordou o assunto na reunião de Câmara e perguntou qual a outra parte da estratégia de
integração da etnia cigana de resolução deste problema, mas que não lhe foi dado conhecimento
de nenhuma proposta, nem a Câmara debateu este assunto de forma eficaz. Relembrou que nessa
altura solicitaram o tal relatório e a estratégia, mas que o que foi disponibilizado é apenas um
levantamento nos três acampamentos de etnia cigana que refere apenas um dado, nomeadamente
o crescimento dos indivíduos no nosso concelho e que mesmo à vista desarmada se percebe que
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cada vez há mais barracas. Manifestou a sua desilusão por não ver um relatório e apenas um
levantamento que muito agradece e está bem feito, mas carece da estratégia. ------------------------- Solicitou ao Vereador do Pelouro de Educação que tomasse boa nota que é o caso da Bianca
Alexandra Couto, residente no Casal da Vala, em que a Câmara não está a assegurar o transporte
da menina para o Cento Escolar, mas que a 100 metros mora uma criança e para essa está a ser
assegurado o transporte. Solicitava que o Vereador pudesse tomar nota deste caso, que é de alguma
fragilidade do ponto de vista familiar e notou que a carrinha de transporte passa à porta de casa
desta criança. Disse que considera que a Câmara deveria atender a esta questão que até está a
causar transtorno familiar e ver o que é possível à Câmara fazer para resolver este assunto. ------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Agradeceu as questões colocadas. -------------------------------------------------------------------------- Disse que em relação ao acampamento chegou à conclusão que, perante a insistência, o relatório
não tinha sido entregue e fevereiro e pediu agora que fosse atualizado. Acrescentou que a questão
do acampamento é uma situação muito exigente, talvez o processo mais inaceitável no nosso
concelho e de uma complexidade muito grande. Afirmou que a Estratégia Local de Habitação
considera esta situação e será brevemente discutida entre nós. Agradeceu publicamente à doutora
Inês Lourenço que, em conjunto com a colaboradora municipal Beatriz dos serviços de veterinária
e também com a ajuda da doutora Vanda Duarte, tem acompanhado uma intervenção de registo,
acompanhamento, vacinação dos animais do acampamento. Disse que há problemas muito graves,
muitos estigmas e garantiu que em breve virá uma informação muito mais completa sobre a
estratégia para o acampamento. Disse que não há nenhuma varinha mágica para resolver aquele
assunto, mas que será preciso procurar as melhores soluções. ------------------------------------------- Sobre a questão colocada ao Vereador da Educação disse que estará tranquilo que os transportes
estavam contemplados para todos os meninos e que deverá ter falhado qualquer coisa. ------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Disse que estava a acompanhar esta situação, que reuniu com a Encarregada de Educação e que
a criança tem uma escola a menos de 3 quilómetros da sua residência, no Lugar da Estrada, mas
como por opção dos pais está no centro escolar e que isso foi aprovado em reunião de Câmara. Em
relação à outra criança tem direito ao transporte por encerramento da EB1 de Atouguia da Baleia,
disse que os serviços estão a analisar. Disse que tem estado a procurar outras alternativas para
facilitar a vida à família caso a Câmara não possa facultar o transporte. ------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que não sabe o que é que condiciona este transporte e que mesmo sendo opções dos pais
devemos ajustar o transporte à situação. Disse que há regulamentos que podem estar aprovados,
mas podem não ser justos, que temos de tentar ver se tem enquadramento ou não e ajustar o
transporte àquela situação. ------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse que não lhe custa nada mudar a decisão da deliberação. Disse que esteve a analisar e não
há qualquer inconveniente em utilizar este transporte, nem sobrelotação e a carrinha passa mesmo
à porta. Disse que passando à porta temos de prestar esse serviço e acrescentou que se isso se tomar
norma teremos que avaliar o regulamento. -----------------------------------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Perguntou se a Câmara estaria disponível para ratificar o regulamento porque há uma outra
criança na mesma situação. ------------------------------------------------------------------------------------
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que temos de garantir transporte aos meninos todos dentro do nosso concelho e que temos
de rever estas questões, agradecendo ao Vereador Filipe ter colocado essa questão manifestou a
sua concordância para o ter de se assegurar o transporte no imediato e revisitar esse regulamento
o quanto antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que o Presidente deu nota que pretende enviar amanhã o cronograma para o início das
discussões do PDM e lembrou que solicitou a informação da carta da REN e RAN, pediu para ser
disponibilizada o máximo de informação, caso contrário o Presidente coloca a Câmara numa
situação delicada porque se a discussão com a Câmara não for rapidamente encetada, o Presidente
não quererá que os Vereadores do PSD deixem de vir às reuniões de porque não têm informação
sobre o Plano Diretor Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- Sobre a Reunião que marcou, o comunicado que fez sobre a reunião em Atouguia da Baleia, dia
3, disse que o Presidente fez uma abordagem simplista. Solicitou ao Presidente que desse conta à
Câmara Municipal do que lá iremos fazer no sábado. ----------------------------------------------------- Perguntou o que é que a associação de agricultores queria concretamente saber. ------------------- Sobre o envio do formulário CPCCDRLVT sobre a requalificação margem norte Rio São
Domingos e área envolvente e disse que este formulário diz pouco, que basta ir ao site da entidade
e procurar o formulário. Disse que era importante perceber porque há muitos parâmetros que não
estão preenchidos, mas no ponto 13 fala num vídeo representativo. Acrescentou que a informação
não é clara, parece que existe um vídeo e áreas de intervenção que a Câmara não conhece e foi
essa informação que pedi, nomeadamente a informação sobre a requalificação da margem norte
do Rio São Domingos, tanto o vídeo como as propostas concretas porque não é razoável que a
Câmara não conheça quando o Presidente não pode aprovar sozinho.
- Sobre o relatório da intervenção junto da etnia cigana disse que o que foi enviado não passa de
um levantamento que não tem conclusões e perguntou quando é que a estratégia será apresentada
à Câmara, quando terão acesso à informação e quando começarão a discussão dessa estratégia. -- Em relação ao Mercado Municipal pediu ao Presidente que atualizasse a informação acerca das
alterações que o Presidente disse que estava a pensar fazer.---------------------------------------------- Disse que a colega de bancada da Assembleia Municipal, Sofia Barradas, leu na informação que
o local onde a Câmara já tinha deliberado realizar intervenção no edifício do Minimercado, o
Presidente colocou um armazém e pediu que clarificasse o plano de ação e as ações que têm sido
promovidas e as que estão a pensar promover no Parque de Campismo Municipal. ----------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Confessou que é dramático o amontoado de necessidades dos vários serviços. --------------------- Sobre a informação do PDM voltou a referir que será enviada no dia seguinte, que está pendente
por algumas questões que não dependem de si. ------------------------------------------------------------ Acercada reunião de sábado o objetivo é dar informação que as pessoas não têm, um pouco no
seguimento da reunião com a Associação de Agricultores. Acrescentou que aquele documento não
devia ter sido tornado público sem ser discutido, ser se debater coisas que não fazem sentido
nenhum. Assim, disse o propósito é o de prestar e recolher informações, será uma reunião
construtiva e objetiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à informação sobre a intervenção na margem norte do Rio São Domingos e
envolvente disse que esta intervenção resulta de uma casualidade, de um conjunto de conversas
com pessoas que gostam desta área. Transmitiu que por coincidência foi um desses técnicos com
quem teve uma conversa interessante em que começámos a divagar que ficou o senhor tão
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entusiasmado que se disponibilizou para trabalhar connosco as áreas verdes e surpreendeu-nos
com um vídeo. Disse que o vídeo é, portanto, uma proposta que não pagámos, é interessante, mas
ainda não foi discutida nem trazida à Câmara porque ainda não há projeto, o que existe é a ideia
de um projeto que não será nada complexa, mas que vai requalificar aquela zona, sem prognóstico
de haver uma candidatura chegou o momento de perguntar à CCDR e às outras entidades o que
poderá ser feito particularmente nas zonas mais sensíveis e que o vídeo tem o objetivo de
sensibilizar as entidades para a necessidade de se dar início a um projeto, mas que não há segredos
e enviará o vídeo assim que a reunião terminar. Disse que pediu à arquiteta que fosse trabalhando
o projeto e que quando vier à Câmara o projeto não vem fechado de forma alguma, muito pelo
contrário, reforçando a ideia de que poderão os senhores Vereadores contribuir com ideias e
sensibilidades. Disse que basicamente a ideia essencial é criar junto à estrada mais um piso pedonal
e ciclável, depois pôr um talude, colocar umas plantas, umas árvores enterrar cabos e outras ideias
e que as máquinas que lá andaram estiveram a retirar entulhos. ----------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Sobre este assunto disse que o senhor Presidente dizia que a informação deve pecar por excesso
e confessou o seu desagradado quando envia em agosto de 2020 um determinado projeto com
objetivo de sensibilizar o princípio do projeto, o Presidente nem sabe se a Câmara está concordante
o que dá ideia de haver ocultação de informação porque a primeira vez que se falou disse que era
apenas uma limpeza. Disse não compreender o porquê de ocultar à Câmara a obra e mentir, que
para si aquilo era um desrespeito para com a Câmara. ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que vergonhosos são os juízos de valor que se estão a fazer. Garantiu que não houve
desrespeito nenhum e que muito menos está a mentir, que não tem o hábito de mentir, muito pelo
contrário. Afiançou que não houve o propósito de esconder absolutamente nada e que inicialmente
a intervenção era mesmo e só para se fazer a limpeza. Disse que não se sentiria confortável trazer
à Câmara uma sugestão sem haver uma proposta trabalhada pelos serviços municipais e que neste
momento já existe mais alguma coisa, mas ainda são ideias, e por isso se pediu que a CCDR dê
uma opinião sobre as áreas onde podemos intervir. Acrescentou que o projeto não vai ser do
Presidente e que todos poderão dar contributos.-----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que Intervenção na margem foi realizada sem autorização da APA e a responsabilidade é
do Presidente, mas até já houve terraplanagens. Disse que temos de ter não só autorização como
projeto e que considera que o Município de Peniche está a incumprir as regras porque afinal não é
uma limpeza, mas uma requalificação. Perguntou se há ou não um pedido de informação sobre o
que se está lá a fazer das entidades responsáveis. --------------------------------------------------------- Sobre o PDM disse que foi o senhor Presidente que disse que queria dar a conhecer a planta de
ordenamento às populações e que por si só a planta de ordenamento não é nada sem legenda nem
regulamento, que o senhor Presidente tenha querido apresentar às povoações aquilo que era a
proposta e nós consideramos que era vantajoso para colher informações, mas não o poderia ter
feito sem o Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Reiterou não haver nenhum projeto, nenhum talude, nenhuma cota desrespeitada em relação às
cartografias, as manilhas já estavam lá e que por funcionar muito mal quando chovia acabámos
por colocar mais umas manilhas, mas voltou a assegurar que não há qualquer projeto. -------------
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- Disse que em relação ao acampamento se vai tirar conclusões em relação à informação que existe,
reiterou que a estratégia passa pelo PDM. Afirmou que a durante o próximo mês a informação da
Estratégia Local de Habitação virá a reunião de Câmara, estando a ser ultimados pormenores
internos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao PDM disse que sentiu necessidade de levar as tais plantas incompletas sem um
regulamento amadurecido, mas porque os senhores é que começaram por apresentar as plantas a
pessoas externas que depois nos vieram questionar, nomeadamente, em relação aos terrenos da
Misericórdia junto à Paulo VI. Acrescentou que, uma vez que a situação começou a ser muito
falada lá fora, assumiu que sentiu que se deveria partilhar mais e não só com alguns, pelo que o
objetivo das reuniões com as juntas e as reuniões públicas seria o de ouvir para corrigir,
exemplificando com a proposta para a envolvente do Castelo de Atouguia em que a senhora
Vereadora até participou ativamente e, acrescentou que gostava de ouvir as opiniões dos outros
antes de dar a sua própria opinião, para não poluir a discussão porque a intenção é conseguir
consensos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o Mercado Municipal reiterou que terão de conversar todos, que não considerava má ideia
contratar uma empresa para fazer um estudo aos mais variados níveis e em várias dimensões e que,
neste momento se conseguiu que algumas das lojas vazias fossem entregues, outras
comprometeram-se em pô-las a funcionar, caso contrário terão de ser entregues à Câmara, mas
depois vamos conversar e pensar o que se pode fazer. ---------------------------------------------------- Acerca do Parque Municipal de Campismo disse que a senhora Vereadora sabe que, tal como em
todo o lado, existem pessoas interessadas em desenvolver projetos através de concessão e isso
seria talvez uma mais valia até porque haverá ali um sério investimento não só nas infraestruturas
existentes, mas noutras que não existem e fazem falta. Disse que terá de trazer uma informação
porque o armazém é temporário, é uma adaptação provisória e sem grande investimento porque
como os Vereadores sabem o dinheiro é muito escasso e aquele é um equipamento muito exigente.
Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Relativamente ao terreno da Misericórdia disse que pretendiam apenas saber uma opinião e como
tal falaram com os interessados para terem uma posição e que para a apresentação da proposta de
20178 mostraram e falaram com muitas pessoas e colheram opinião, o que aconteceu é o
Presidente também quis mostrar para se antecipar. Aconselhou a leitura dos artigos 6.º e 88.º do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. ------------------------------------------------- Disse que não conhece investidores interessados no parque de campismo. Manifestou a sua
concordância em discutir se devem ou não concessionar o parque de campismo e que para isso
também precisam de informação. ----------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Aconselhou a discussão e a mudança do regulamento das reuniões de Câmara uma vez que
ninguém cumpre a regra dos dez minutos. ----------------------------------------------------------------- Sobre a discussão na praça pública do PDM disse que não lhe parece mal que os Vereadores
discutam as informações com quem sabe e com os interessados, mas o problema foi o retorno, a
forma como ele próprio foi questionado e a forma como as pessoas assumiram como certo, mas a
si próprio nunca ninguém lhe perguntou o que considerava e assumiram como certo. --------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que o regimento nunca se cumpre. ------------------------------------------------------------------ Em relação à Margem do Rio São Domingos, disse que levantou esta questão e nunca lhe
souberam responder a nada e que esta será uma competência da Câmara e que considera que lhe
estão-me a esconder coisas, que não lhe estão a dizer a verdade e que não se pode enviar à CCDR
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sem a opinião da Câmara e perguntou porque não lhe enviaram o que foi enviado à CCDR e
acrescentou que se se tivesse os procedimentos certos evitar-se-iam algumas discussões em
reunião de Câmara e ganhar-se-ia tempo. ------------------------------------------------------------------- Em relação às AEC’s, ou à falta de AEC’s perguntou se estão atrasadas e se o concurso para os
técnicos foi aberto tarde e porque é que não começaram com o ano escolar. Questionou sobre se
foi a Câmara que se atrasou ou não. -------------------------------------------------------------------------- Agradeceu o envio do relatório sobre o acampamento de etnia cigana e afiançou que o vai analisar
comparando-o com as informações de relatórios anteriores. --------------------------------------------- Manifestou a sua preocupação com os quatro meses de atraso que têm as atas, o que impede que
os Vereadores façam o seu trabalho como deve ser, porque tem acesso às minutas, mas não às atas,
o que é importante para que se faça um trabalho sério. --------------------------------------------------- Disse que no dia 04 de novembro de 2019 o Presidente disse que esperava que depois da reunião
interna com técnicos externos que se ia realizar na semana seguinte porque estaria na posse do
primeiro cronograma, pelo deve estar para breve, mas com isso passou-se quase um ano e que,
sem cronograma marca-se reunião com agricultores na Atouguia, para dia 3 de outubro. Reiterou
sem cronograma, sem se ouvir a Câmara e sem auscultar a disponibilidade dos Vereadores,
garantindo que está a pesquisar quantas vezes os Vereadores foram convidados a participar e
quantas reuniões se fizeram. Acrescentou que a realização de uma reunião com agricultores na
freguesia de Atouguia da Baleia em vez de a realizar em Ferrel veio criar muita fragilidade política
ao Presidente. Lamentou que o Presidente tenha referido a questão dos interesses na entrevista que
deu na rádio, sem concretizar. Solicitou que lhe fizessem chegar os documentos com as propostas
que a Junta de Ferrel fez chegar à Câmara e o dossier daquilo que foi solicitado à CCDR para
emissão de parecer. Disse que se teria evitado isto se a Comissão Local de Acompanhamento
tivesse reunido mais do que uma vez, porque se teria tido a oportunidade de discutir.--------------- Solicitou um a informação da queixa do Senhor Augusto Marcos. ------------------------------------ Sobre o uso da palavra da técnica da Câmara Municipal, a senhora Chefe de Divisão a arquiteta
Paula Lavado, exagerou na sua intervenção, artigo 39, alínea a) da Lei n.º 75/2013 e que, se
continuar a ter este tipo de intervenção política, vai propor que lhe seja cortada a palavra. Disse
que qualquer técnico que venha à reunião de Câmara vem no âmbito das suas funções pelo que
não admite que a senhora Chefe de Divisão ultrapasse as questões de ordem técnica. --------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que em relação às questões levantadas sobre a margem do Rio São Domingos que é
provável que não fizesse da mesma forma se fosse naquele dia.----------------------------------------- Disse que estão várias atas para vir à reunião e que eram para vir esta semana, mas a Assembleia
Municipal veio atrasar um pouco. ---------------------------------------------------------------------------- Em relação ao cronograma disse que o propósito era o de acelerar o processo, disse que chegou
a haver, mas que ainda bem que não foi apresentado porque não se iria cumprir. Acrescentou que
este cronograma vamos ter que cumprir e que vai haver um prazo mais dilatado, mas que vamos
cumprir com certeza. ------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a reunião dia 03 de outubro, disse que quem pediu para reunir foram as pessoas de Atouguia
da Baleia e não de Ferrel. Garantiu que se entenderem que a reunião de Atouguia não for suficiente
iremos a outros lados se for preciso. A referência à presença dos Vereadores nas reuniões com as
Juntas de Freguesia disse que está relacionada com o facto do Presidente de Junta de Ferrel ter dito
várias vezes que as reuniões com a Câmara foram só com o Presidente da Câmara com os técnicos
e que não tolera continuar a ser atacado com factos que não correspondem à verdade. ------------- Garantiu que vai fazer chegar as propostas da Junta de Freguesia de Ferrel. ------------------------ Não nega que talvez pudesse ter corrido outra forma se a Comissão de Acompanhamento do
PDM tivesse reunido mais vezes. -----------------------------------------------------------------------------
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- Sobre a queixa do senhor Augusto Marcos temos de perceber os procedimentos que foram
tomados, não sendo o propósito incriminar alguém o objetivo será o de perceber onde é que se
errou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à Chefe de Divisão ainda que admita que possa eventualmente transbordar o que se
entenda como razoável e que deve a Câmara tentar ser mais tolerante e integradora para que a
senhora Chefe de Divisão perceba como funciona a reunião, porque talvez a senhora Chefe de
Divisão esteja habituada a participar de outra forma. ------------------------------------------------------ Associou-se aos votos de pesar. ----------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Associou-se aos votos propostos pelo senhor Presidente. ----------------------------------------------- Saudou a criação do portal da educação e o senhor Vereador. ----------------------------------------- Evocou os 46 anos da Manifestação da Maioria Silenciosa, 28 de setembro de 1974 a que a
esquerda chamou de “Intentona” e a direita de “Inventona” porque não chegou a acontecer com
grande relevância, deixando a nota que a essência da democracia está na possibilidade de haver
opiniões discordantes e de se saber coloca-las com a veemência que for necessária quando isso se
justifica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partilhou com a Câmara a revista Fenacerci, desta feita realizada em parceria com a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia e dedicada ao tema da saúde, recomendado a leitura. -------------------- Subscreveu na íntegra a perspetiva do senhor Presidente e do senhor Vereador Filipe Sales no
que se respeita ao transporte escolar, deve impor a necessidade das pessoas e das famílias, não lhe
custando aceitar que será o Regulamento que está mal. -------------------------------------------------- Disse que sobre a questão do Monte Parrocho disse que, por escrito, também solicitou a presença
do professor Jorge Carvalho e da doutora Fernanda Paula Oliveira. ------------------------------------ Sobre o relatório do acampamento de etnia cigana agradeceu o levantamento que lhe enviado e
disse que considera que falta, pelo menos, uma análise crítica dos dados e mostrou-se disponível
para o discutir. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou que, no terreno adjacente ao acampamento de etnia cigana há já construções em
alvenaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acerca do processo de limpeza do acampamento de etnia cigana disse que considera que deveria
ter havido um processo de corresponsabilização porque se fez uma limpeza e o espaço já está quase
como estava antes da intervenção. Disse que desconhecia que se tivesse encomendado o Plano da
habitação e lamentou não ter sido ouvido por quem fez o plano e, acrescentou que a Câmara
deveria ter conversado previamente sobre o que deve ser uma política social para habitação para
Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que os bares e os restaurantes fogem um pouco ao cumprimento das regras da Covid e
considerou urgente pensar numa iniciava de reforço da sensibilização junto de empresários e
comerciantes, para cumprirem e fazerem cumprir regras do distanciamento. ------------------------- Manifestou a sua grande preocupação quanto à realização da próxima feira mensal. -------------- Perguntou se já foram dados mais alguns passos nas questões do trânsito na Papoa. --------------- Questionou se o desvio de trânsito junto ao antigo tribunal se vai manter porque a obra já não
tem impedimento ou se vai voltar ao original. -------------------------------------------------------------- Deixou a nota de que o Presidente da Junta da Serra d´El-Rei mandou um email sobre a
substituição do sintético e sua eventual utilização pela Junta de Serra d´El-Rei e sobre a discussão
das propostas da Associação de Reinaldes e se haverá a perspetiva de se trazer estas situações à
Câmara e se haverá alguma medida que se possa tomar relativamente àquelas propostas que foram
feitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
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- Sobre a limpeza do acampamento disse que a Câmara falhou porque não conseguimos
corresponder e colocar caixa para lixo no acampamento depois da limpeza. Quanto à construção
a nascente disse que lá está há algum tempo e que tem a ver com os animais e a proteção da comida
dos animais, acrescentando que não tinha ideia que se tivessem construído mais barracas, pelo
contrário, foram demolidas umas quantas aquando da intervenção de limpeza. ----------------------- Esclareceu que a estratégia de habitação é mais abrangente que a social, que o documento está
feito com base na estratégia norteada pelos serviços, mas não está fechado. Ainda assim, e de modo
a não ocupar demasiado tempo, optou-se por se avançar com a elaboração do mesmo, ainda que o
documento possa ser alterado, acrescentado e melhorado com as sugestões que os senhores
Vereadores considerem imperiosas. -------------------------------------------------------------------------- Mostrou-se sensível à sensibilização da Covid, porque confessou ver as mesmas coisas que o
senhor Vereador Rogério. -------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a realização da Feira Mensal disse que se a situação do concelho se agravasse teríamos um
argumento, mas não realizar feira quando noutros locais elas se estão a concretizar seria mais um
foco de destabilização. Garantiu que não haverá hesitação em cancelar a realização da feira, caso
seja necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às questões de trânsito na Papoa disse que já foi várias vezes referido que existem estudos
e que o processo virá à Câmara muito brevemente, que foi atrasado porque havia alguns aspetos
não contemplados e que se está a tentar considerar a inserção desses aspetos. ------------------------ Sobre o desvio de trânsito disse que se mantém porque as obras ainda estão a decorrer. ---------- Acerca do sintético, transmitiu que a avaliação que foi feita foi que o desgaste foi muito elevado
e que não há salvação nenhuma do campo. Sobre a Associação de Reinaldes disse que há três
propostas para discutir e decidir e que se está a tratar de as trazer em simultâneo, mas que ainda é
preciso que haja um esclarecimento da parte da Associação de Reinaldes para que não se cometa
nenhum erro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Disse ter transmitido informalmente ao senhor Presidente de Junta de Serra d´El-Rei que o
sintético não terá aproveitamento. ---------------------------------------------------------------------------- Comunicou que este foi um ano atípico para as Atividades de Enriquecimento Curricular, que
começou a ser discutido com os Agrupamentos em meados de julho, transformou-se o que estava
instituído, fizeram-se algumas alterações, mas que o processo demorou um pouco mais devido à
tentativa de atribuir mais horas aos professores no apoio aos almoços. Acrescentou que a avaliação
dos recursos humanos por causa da Covid também se atrasou. -----------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:
1) Visita às instalações da Associação de Proteção dos Animais de Peniche:----------------------Deliberação n.º 970/2020: A Câmara Municipal deslocou-se à APAP – Associação de Proteção
dos Animais de Peniche para uma visita às instalações. O senhor Presidente da Câmara comunicou
o seu impedimento, conforme previsto no n.º 1 do artigo 70.º do CPA, pelo que, nos termos do n.º
1 do artigo 16.º do Regimento, não participou da votação. -----------------------------------------------
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales
- Disse que a visita não acrescentou grande valor e acrescentou que em 2016 a Câmara Municipal
deslocou-se às instalações da APAP e na altura os órgãos sociais da APAP sensibilizaram z
Câmara para a atribuição de um apoio de 30 mil euros, mas que da visita que fizeram hoje sem
que estivessem presentes quaisquer elementos da APAP para que pudesse elucidar sobre a
evolução que a obra teve de há quatro anos para cá e que se deveria ter convidado a direção da
APAP e que se ele e a sua colega de bancada tudo fizeram para incorporar a verba para o canil,
veio desiludido porque por não haver acompanhamento da associação não foi possível constatar
evidências da execução da oba. ------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ana Rita Petinga
- Disse que vai convidar elementos da antiga direção, até porque a APAP está extinta e propor uma
nova visita ao local. Disse que vai sugerir que enviem a planta do local, da obra que ali está e qual
é o projeto final. -------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
2) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e
Intergeracional de Peniche – Nomeação do coordenador - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 971/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Nomear para as funções de Coordenação de Segurança em Obra da empreitada a senhora
Engenheira Filipa Clara, ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de
outubro, para que se cumpram as responsabilidades do dono de obra no âmbito da garantia da
segurança e saúde no estaleiro da empreitada conforme proposta do Senhor Presidente datada
de 24 de setembro de 2020, com os fundamentos constantes da informação técnica da DPGU de
17 de setembro de 2020.» (Doc.706 DPGU421.B7/OM) ------------------------------------------------3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia unifamiliar, para
o prédio sito na Rua dos Moinhos, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de David
Miguel Martins Caetano – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------Deliberação n.º 972/2020: Deliberado retirar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2020, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de
construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Moinhos, nos Casais Mestre
Mendo, apresentado em nome de David Miguel Martins Caetano, devendo o assunto ser presente
numa próxima reunião. (DPGU 72/20) ---------------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de moradia
bifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua 4 de Agosto, n.º 62, na Serra d´El-Rei,
apresentado em nome de Regular Stripes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------Deliberação n.º 973/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Indeferir o pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de moradia
bifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua 4 de Agosto, 62, localidade de Serra
d´El-Rei, apresentado por Regular Stripes, L.da, no dia 26 de junho de 2019, ao abrigo da alínea
a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação
(RJUE), tendo em conta que a exposição apresentada por parte da requerente, em resposta à
audiência prévia realizada, em nada altera os fundamentos técnicos constantes nos pareceres
emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 17 de setembro
de 2020 e 04 de agosto de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 24 de setembro de 2020.
Motivo(s) do Indeferimento:
A – Fundamentação de Facto:
- O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datados de 10 de setembro de 2020 e 17 de setembro de 2020.
B – Fundamentação de direito:
- Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação, em conjugação com o estabelecido no 3.1 do artigo 11.º do RPDM de
Peniche.» (Doc.707 DPGU 727/19) -------------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar com demolição
parcial, para o prédio sito na Rua da Alegria, n.º 84, em Peniche, apresentado em nome de
Carlos Jorge Dias Mota – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------Deliberação n.º 974/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 indeferir o pedido de licenciamento,
apresentado em nome de Carlos Jorge Dias Mota, em 23 de dezembro de 2019, para alteração e
ampliação de moradia unifamiliar c/demolição parcial, a realizar no prédio sito na Rua da
Alegria, n.º 84, localidade de Peniche, ao abrigo do alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com
os fundamentos constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datada de 24 de setembro de 2020, nomeadamente por contrariar o
artigo 73.º do RGEU e o n.º 3 do artigo 26.º do RPDM de Peniche, afetando negativamente o
património histórico, cultural e edificado.» (Doc.708 DPGU 1415/19) -------------------------------6) Pedido de licenciamento para construção de moradia, para o prédio sito na Seara - Vale de
Cavalos, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Natércia Sofia Madeira Rodrigues –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 975/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 declarar caducidade da licença,
apresentado em nome de Natércia Sofia Madeira Rodrigues, em 03 de julho de 2009, para
construção de moradia, a realizar no prédio sito na Serra Vale de Cavalos, localidade de Serra
d´El-Rei, ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos constantes na
proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada
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de 26 de agosto de 2020, nomeadamente, pelo facto da licença ter expirado em 01 de agosto de
2020 sem que os trabalhos tenham sido iniciados.» (Doc.709 DPGU 210/09) ----------------------7) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de moradia
unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Alegria, em Peniche, apresentado em nome de Sílvia
Correia de Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:-------------------------------------------Deliberação n.º 976/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto n.º 3
do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual
redação (RJUE), apresentado no dia 16 de abril de 2020, em nome de Sílvia Correia de Sousa,
para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da
Alegria, localidade de Peniche conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 24 de setembro de 2020.» (Doc.710 DPGU
291/20)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 34/19,
com construção de piscina, para o prédio sito na Travessa da Restauração, n.º 3, em Geraldes,
apresentado em nome de Paulo Ricardo Franco Gomes – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 977/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 alterações no decurso da obra, relativas a ampliação/alteração, na vigência
da licença n.º 34/19, apresentadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 83.º em conjugação com o artigo
27.º do RJUE, a realizar no prédio sito na Travessa da Restauração, n.º 3, localidade de Geraldes,
apresentado em nome de Paulo Ricardo Franco Gomes, no dia 04 de junho de 2020, conforme
proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada
de 24 de setembro de 2020.» (Doc.711 DPGU 436/20) --------------------------------------------------9) Pedido de informação prévia para construção de habitação unifamiliar com piscina, para o
prédio sito na Rua da Avó, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de Bruno Fonseca
de Bairros – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 978/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 Bruno Fonseca de Bairros, em 02 de janeiro de 2020, sobre a viabilidade
para construção de habitação unifamiliar com piscina, para o prédio sito na Rua da Avó,
localidade de Casais de Mestre Mendo, conforme proposta de despacho da Chefe de Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 24 de setembro de 2020, nomeadamente nas
seguintes condições:
1.Respeitar os termos das condições da APA/ARHATO, datado de 20 de agosto de 2020;
2.O requerente deverá submeter á APA um pedido da rede hídrica natural superficial, uma vez
que a cartografia não está compatibilizada com as linhas de água presente nos prédios;
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3.Proceder á unificação dos prédios antes da submissão do pedido de licenciamento ao Município.
O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, de cordo com o n.º
2 do artigo 4.º do RJUE, na sua atual redação.» (Doc.712 DPGU 3/20) -----------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Suspensão parcial dos trabalhos da empreitada de “Requalificação do Forte da
Consolação”, (Proc. 445.B/OM) – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------Deliberação n.º 979/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«De acordo com a alínea b) do artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, e considerando a
Informação n.º 273 da Divisão de Obras Municipais, de 22 de setembro de 2020, propõe-se a
suspensão parcial dos trabalhos da empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”,
relativos à construção do novo edifício e arranjos exteriores do Forte, em virtude da necessidade
de estudar alterações a introduzir ao projeto.» (Doc.713 NIPG 14751/20) --------------------------PROTOCOLOS:
11) Candidatura “Escola Digital” – Pelouro dos Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas:
Deliberação n.º 980/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro 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 do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos,
datada de 23 de setembro de 2020, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da
competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, aprove a submissão da candidatura "Escola Digital".» O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.714 NIPG
14810/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e os Municípios da Lourinhã e de
Arruda dos Vinhos, no âmbito da candidatura no domínio da Programação Cultural em Rede
“Faina da Terra” – Pelouro da Cultura Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche
e os Municípios da Lourinhã e de Arruda dos Vinhos, no âmbito da candidatura no domínio da
Programação Cultural em Rede “Faina da Terra” – Pelouro da Cultura: -------------------------Deliberação n.º 981/2020: 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: «Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea ff), do n.º 1, do artigo 13.º, do Anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os termos do protocolo de colaboração a firmar
no âmbito de candidatura no domínio da Programação Cultural em Rede, a submeter ao
Programa Operacional Centro 2020, versando o projeto intitulado “Faina da Terra”.» O senhor
Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.715 NIPG 14806/20) ------------------------------------------------------------------------------------13) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e os Municípios de Leiria, Pombal
e Torres Novas, no âmbito da candidatura no domínio da Programação Cultural em Rede
“Cine-Banda” – Pelouro da Cultura:----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 982/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga,
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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, nos termos da alínea ff), do n.º 1, do artigo 13.º, do Anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os termos do protocolo de colaboração a firmar
no âmbito de candidatura no domínio da Programação Cultural em Rede, a submeter ao
Programa Operacional Centro 2020, versando o projeto intitulado “Cine-Banda”.» O senhor
Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.716 NIPG 14749/20) ------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
14) Revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – Proposta de cronograma – Pelouro
da Educação Revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – Proposta de cronograma
– Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 983/2020: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos membros da
Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela
Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções dos eleitos pelo Partido Social Democrata,
aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, datada de 24 de setembro de 2020, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, no que concerne à revisão
da Carta Educativa, no seu artigo 15.º, e que, a elaboração da carta educativa é da competência
da Câmara Municipal, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida
na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere
aprovar a proposta de cronograma dos trabalhos para o processo de revisão da Carta Educativa,
nos termos do documento em anexo.» O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.717 NIPG 5293/19) ------------------------------RECURSOS HUMANOS:
15) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo com o Mapa de
Pessoal 2020 – Pelouro dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------Deliberação n.º 984/2020: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos membros da
Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela
Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções dos eleitos pelo Partido Social Democrata,
aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de setembro de 2020, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Considerando:
1. A Informação dos Serviços n.º 2004/20, de 25 de agosto, com o Parecer da Chefe da
Divisão de Administração e Finanças de 11 de setembro de 2020;
2. que nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, o
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho é precedido
de aprovação da Câmara Municipal, sendo obrigatória a menção, no procedimento do
recrutamento, do sentido e da data da deliberação;
3. que o mapa de pessoal para o ano de 2020, aprovado pela Assembleia Municipal na sua
sessão de 13 de dezembro de 2019 (Deliberação n.º 71/2019) sob proposta da Câmara
Municipal (Deliberação n.º 1281/2019, de 28 de outubro de 2019), prevê a possibilidade
de se celebrar contratos de trabalho por tempo indeterminado quando a natureza das
atividades seja permanente e de celebração de contratos de trabalho por tempo
determinado quando a atividade tem natureza transitória;
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4. que este mesmo Mapa de Pessoal foi alvo de alterações na sequência da Deliberação n.º
7/2020 da Assembleia Municipal de dia 19 de junho passado;
5. que dos postos de trabalho a contratar constantes no referido Mapa, considero, como de
abertura prioritária os seguintes:
Contrato
de
trabalho
em
Divisão
funções públicas
por tempo
-

DAF

Indeterminado

DEA
DEA

DOM

DPGU
DEA
Determinado
Total

-

Postos de
Secção / Serviço / Carreira / Área de Formação /
Trabalho
Setor
Categoria
Funcional
(n.º)
Licenciatura na área
de
Turismo/
Comunicação/
Relações Públicas
Licenciatura na área
Setor
de
do Desenvolvimento
Técnico
Planeamento
e
Comunitário e Saúde
Superior
Intervenção Social
Mental/
Serviço
Social
Projeto de Inovação Técnico
Licenciatura
em
e Modernização
Superior
Informática
Setor de Espaços Assistente
Escolaridade
Verdes
Operacional Obrigatória
Jardinagem
Setor de Execução de Assistente
Escolaridade
Obras
Operacional Obrigatória
Motorista
de
Pesados
Setor de Projetos
Técnico
Licenciatura
em
Superior
Arquitetura
Setor de Gestão de Assistente
Escolaridade
Energia e Viaturas
Operacional Obrigatória
Lavagem de Viaturas
-Gabinete
de
Técnico
Comunicação
e
Superior
Relações Públicas

1

1

1
3

1

1
1

9

Legenda:
DAF: Divisão de Administração e Finanças
DEA: Divisão de Energia e Ambiente
DOM: Divisão de Obras Municipais
DPGU: Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
6. que os encargos com os postos de trabalho referidos no ponto anterior, estão previstos em
orçamento;
7. que nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 (LTFP), na sua atual redação:
“4 – O Órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a
termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam
concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público” (…);
8. que não é possível demonstrar a inexistência de pessoal em situação de requalificação
apto para o desempenho das funções subjacentes às contratações em causa, atendendo a
que no caso específico da administração local ainda não se encontra constituída a
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA) a que se refere o artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, na sua redação atual e de acordo com a
solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais de 15 de maio
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de 2014, devidamente homologado pelo Senhor Secretário de Estado da Administração
Local, em 15 de julho de 2014, “As Autarquias Locais não têm de consultar a DireçãoGeral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do
procedimento prévio recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação,
ficando dispensada desta formalidade de consulta até à constituição da EGRA, junto da
entidade intermunicipal”;
9. Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento nesta Câmara Municipal
nos postos de trabalho a contratar;
10. que os princípios de racionalização, eficácia, eficiência e da economia processual devem
presidir à atividade dos serviços públicos;
11. que a Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento de Estado para 2020), não impõe
impedimentos relativamente ao recrutamento de trabalhadores aos Municípios que não se
encontrem em situação de saneamento ou rutura, nos termos do seu artigo 51.º - como é o
caso do Município de Peniche;
12. que o Município tem assegurado integralmente e pontualmente o envio de informação à
DGAL.
Considerando o exposto, proponho a abertura dos procedimentos concursais supramencionados,
destinados a candidatos com ou sem vínculo de emprego público, nos termos do n.º 4 do artigo
30.º da Lei n.º 35/2014 (LTFP), na sua atual redação, ou seja, abertos diretamente ao exterior.»
O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.718 NIPG 13049/20) -------------------------------------------------------------------------16) 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 agosto de 2020 - Pelouro dos Recursos Humanos:----------------------------Deliberação n.º 985/2020: 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 agosto de 2020.
O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. -17) Horas extra dos trabalhadores do Município, referente ao mês de agosto de 2020 – Pelouro
dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 986/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referente ao mês de agosto de 2020. O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. ----------------------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
18) Informação sobre o Festival Gastronomia de Bordo 2020 – Pelouro do Turismo: ----------Deliberação n.º 987/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Setor do
Turismo, registado sob o n.º 2316, de 24 de setembro de 2020, relativo ao festival Gastronomia de
Bordo 2020, 3.ª Edição, que se realizará de 02 a 25 de outubro de 2020. O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 14707/20)
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
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19) Cedência da loja n.º 5 do Mercado Municipal de Peniche, a Rui Jorge Santos Vagos Dias
– Pelouro de Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 988/2020: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 24 de setembro de 2020, relativa à cedência da loja n.º 5 do Mercado Municipal
de Peniche, a Rui Jorge Vagos Dias, em próxima reunião. O senhor Presidente da Câmara não
esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 17165/17) -----------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
20) Celebração de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na Rua Vítor
Baltazar, em Atouguia da Baleia, para construção de um lar – Pelouro da Administração Geral:
Deliberação n.º 989/2020: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 24 de setembro de 2020, relativa à celebração de escritura de compra e venda
de uma parcela de terreno, sita na Rua Vítor Baltazar, em Atouguia da Baleia, para construção de
um lar, em próxima reunião. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 18063/19) ---------------------------------------------------21) Arrendamento do imóvel, sito no Parque Urbano, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa, designado por “Cafetaria do Parque” – Pelouro das Finanças: -----------Deliberação n.º 990/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 24 de setembro 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 DAF, n.º 2276/20, proponho que a Câmara Municipal, no uso
da competência estabelecida na alínea g) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro delibere celebrar um acordo de dívida no valor de 3.948,33€, acrescido de juros de
mora, nos seguintes termos:
i. Pagamento da dívida em 26 prestações, no valor de 150,00€/cada, acrescido dos juros de mora,
com inicio em outubro de 2020; e
ii. Pagamento da renda mensal, no prazo estipulado no contrato, até términus do contrato.» Os
senhores Presidente da Câmara e Vereador Rogério Cação não estiveram presentes na sala durante
a apreciação e votação deste assunto. (Doc.719 NIPG 14732/20) --------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
22) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do
Município, para o ano de 2020 (modificação 17) - Ratificação – Pelouro das Finanças: -------Deliberação n.º 991/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de setembro de 2020, 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 prevista na alínea d) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 21
de setembro de 2020, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, em que aprovei alteração permutativa aos documentos previsionais, para o ano
2020 modificação n.º 17), conforme os documentos em anexo.» O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.720 NIPG
14732/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
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23) Acordo de execução da obra de pavimentação na Consolação, em Atouguia da Baleia, no
âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a
Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ----------------------------Deliberação n.º 992/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 02 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
- Manutenção e conservação de caminhos municipais;
- Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
- Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da
Baleia, para a execução da obra de pavimentação no Lugar da Consolação, na Freguesia de
Atouguia da Baleia.
Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 41A-13/17.» O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.721 NIPG
10723/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------24) Acordo de execução da obra de pavimentação na Rua das Escolas, em Ribafria, no âmbito
do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Freguesia de
Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------------------------------------------Deliberação n.º 993/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 02 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
- Manutenção e conservação de caminhos municipais;
- Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
- Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
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Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da
Baleia, para a execução da obra de pavimentação na Rua da Escola, Ribafria na Freguesia da
Atouguia da Baleia.
Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 39A-13/17.» O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.722 NIPG
11901/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Acordo de execução da obra de pavimentação na Rua José António Martins, em Ribafria,
no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a
Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ----------------------------Deliberação n.º 994/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 02 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
- Manutenção e conservação de caminhos municipais;
- Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
- Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da
Baleia, para a execução da obra de pavimentação na Rua José António Martins, em Ribafria,
Freguesia de Atouguia da Baleia.
Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 40A-13/17.» O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.723 NIPG
12498/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
26) Apoio municipal ao associativismo, referente à primeira fase de apoio às atividades
regulares, para a tipologia de apoio à competição desportiva federada não profissional, e de
apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 995/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 23 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando as 15 candidaturas submetidas na primeira fase de apoio às atividades regulares
e de apoio logístico, para o Apoio à Competição Desportiva Federada não Profissional, ao abrigo
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, doravante mencionado como RMAA.
Considerando o relatório de análise, datado de 4 de setembro de 2020, que se remete em anexo,
efetuado pela Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, nos termos do artigo 60.º do RMAA.
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Considerando que, com base no mesmo relatório foram consideradas elegíveis 13 candidaturas,
as 9 associações candidatas preenchem os requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º e 4.º
do RMAA, sendo que, as respetivas candidaturas apresentam a documentação necessária para a
avaliação das mesmas.
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.
Com base nestas premissas e sem prejuízo dos apoios logísticos já aprovados para as atividades
realizadas entre o dia 9 de fevereiro a 30 de junho, proponho que a Câmara Municipal, no uso da
competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, no cumprimento do artigo 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 ano e 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;
e) A dotação orçamental para o ano de 2020 é de 120 000€;
2. Apoios:
2.1. ATIVIDADE DESPORTIVA:
2.1.1. Apoio à competição desportiva federada não profissional

Nº

1

Associação
Associação
Recreativa,
Cultural
Desportiva
Ferrel

Atividade

Pool Português
e - 1.ª Divisão
de Distrital

Avaliação

Atribuição
18%

0,30

229,50 €

Quant. do
apoio
logístico

Apoio
Logístico
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Nº

Associação

Atividade

Avaliação

Atribuição
18%

2

Clube de Ténis de Ténis
(individual)
Peniche

0,75

3 532,95 €

3

Clube Naval
Peniche

0,80

3 072,96 €

4

Clube Stella Maris
Badminton
de Peniche

0,90

4 058,10 €

5

Clube Stella Maris
Basquetebol
de Peniche

0,95

12 825,00 €

6

Grupo Desportivo
Atletismo
Atouguiense

0,65

1 161,81 €

7

Grupo Desportivo
Futebol
de Peniche

0,95

18 000,00 €

de

Vela Ligeira

8

PAC - Peniche
Futsal
Amigos Clube

0,90

9 566,91 €

9

PAC - Peniche
Triatlo
Amigos Clube

0,80

1 540,80 €

10

Sporting Clube da
Futsal
Estrada

0,60

989,39 €

11

União Desportiva
Bilhar - Pool
Cultural de São
Português
Bernardino

0,65

510,12 €

12

União Desportiva
Cultural de São Matraquilhos
Bernardino

0,50

117,00 €

13

União Desportiva
Tiro ao Alvo
Cultural de São
(Ccart/C10)
Bernardino

0,50

130,50 €

Quant. do
apoio
logístico

Apoio
Logístico

10 312,00 €

"Pavilhão
D. Luís
Ataíde
(treinos e
jogos)

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.724 NIPG 14809/20) -------------------------------------------------------------------------27) Atribuição de apoio para a limpeza de uma habitação, sita na Rua General Humberto
Delgado, n.º 56, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: -------------------------------------Deliberação n.º 996/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 24 de setembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o meu despacho, datado de 08 de setembro de 2020, emitido ao abrigo do n.º 3 do
artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei intervenção na
melhoria das condições de salubridade da habitação sita na Rua General Humberto Delgado, n.º
56, em Peniche, conforme informação do Serviço de Ação Social anexa, proponho que a Câmara
Municipal proceda à respetiva ratificação no uso da competência prevista na alínea v) do n.º 1
do artigo 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.725 NIPG
13828/20)--------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 997/2020: 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 quinze horas e quarenta e cinco minutos, a senhora Vice-Presidente, no exercício de funções
de 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, Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,
subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
09 de novembro 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
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________
A Vice-Presidente da Câmara,
no exercício de funções de Presidente,
(assinado no original)
_____________________________________
A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,
(assinado no original)
_____________________________________

