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ATA N.º 16/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, 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 - Aprovação de atas de reuniões anteriores. ------------------------------------------------  

 --------------2.º - Período de antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------------  

 --------------3.º - Ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Sinalização rodoviária na Rua da Capela, em São Bernardino – Pelouro do 

Trânsito; --------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Sinalização rodoviária na Rua do Picadeiro, Lote 16, em Consolação – Pelouro 

do Trânsito; ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Sinalização rodoviária em Bufarda – Pelouro do Trânsito; -------------------------  

 ------------------- 4) Alteração da certidão de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua da 

Bica, n.º 5, em Ferrel, requerida por Sousa Madeira & Irmãos, L.da - Pelouro das Obras Municipais; 

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

 ------------------- 5) 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 março de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos; ---------------------------------  

 ------------------- 6) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2021 

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

 ------------------- 7) Processo de inquérito n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 3/2020 

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

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

 ------------------- 8) Apresentação da proposta de uma obra literária e historiográfica sobre Peniche 

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

 ------------------- 9) Isenção do pagamento de mensalidades, referente ao Estúdio Municipal de 

Dança – Pelouro da Cultura; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Arrendamento de um edifício, sito na Ilha da Berlenga, onde funciona o 

estabelecimento de restauração denominado Pavilhão-Restaurante da Ilha da Berlenga – Pelouro da 

Administração Geral; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Covid-19: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário às Associações e 

Coletividades do concelho, no âmbito da pandemia do Coronavírus SARS – CoV-2 (Covid-19) – 

Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntário de Peniche e a empresa Justdive – Underwater Experiences, para 
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promoção do Curso de Nadador Salvador no concelho de Peniche, para o ano de 2021 – Pelouro da 

Proteção Civil; ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho 

Folclórico “Camponeses da Beira Mar” de Ferrel – Pelouro da Cultura; --------------------------------  

 ------------------- 14) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho 

Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos” – Pelouro da Cultura; --------------------------------------------  

 ------------------- 15) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – Rancho Folclórico D. Pedro I – Pelouro 

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

 ------------------- 16) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro 

de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico de Geraldes – Pelouro 

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

 ------------------- 17) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Academia 

de Música Estrela do Mar de Peniche – Pelouro da Cultura; -----------------------------------------------  

 ------------------- 18) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de 

Peniche, para cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano – Pelouro do 

Desporto; --------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Acordo a celebrar entre o Município de Peniche e a E-Redes – Distribuição de 

Eletricidade, S.A., relativo à implementação de um projeto de promoção da Eficiência Energética 

na iluminação pública, no Município de Peniche – Pelouro da Administração Geral; -----------------  

 ----------------- Intervenção social: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito na Rua dos Covos, n.º 5 

– R/C - A, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; -------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para aquisição de eletricidade – 

Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para a aquisição de combustíveis 

rodoviários – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração 

Geral; ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – 

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

 ------------------- 25) Atribuição de apoios no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de Apoio às Atividades 

Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Atribuição de apoio financeiro à Associação de Concessionários de Praias de 

Peniche - ACCP, para comparticipação das despesas com a contratação de Nadadores Salvadores 

durante a Época Balnear de 2021 – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------  

 ------------------- 27) Atribuição de apoio ao Clube de Taekwondo de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para o livro “40 anos de 

Taekwondo em Peniche” – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Associação de Proteção dos Animais de Peniche – Doação de terreno e de 

construções, aceitação de verba e extinção do protocolo – Pelouro das Finanças. ----------------------  

 --------------4.º - Aprovação da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pela Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente, eram nove horas 
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e dez minutos, encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal 

de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente da Câmara, não participou na reunião. -----  

Estiveram presentes os senhores: Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e 

Finanças, e Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante toda a reunião. ------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.o 11/2021, da reunião camarária realizada no dia 22 de março de 2021, mas não 

foi submetida a votação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Informou que se aguardava a confirmação da visita às instalações da Guarda Nacional 

Republicana, que está prevista realizar-se no próximo dia 03 de maio de 2021. ----------------------  

- Deu conta que a visita solicitada pela Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia poderia realizar-se durante esta semana, ao final do dia. -------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que lhe fazia mais sentido receber a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia numa reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Concordou que a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia 

deveria estar presente numa reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Corroborou da mesma opinião dos senhores Vereadores Filipe Sales e Rogério Cação, de que faria 

todo o sentido receber a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia 

numa reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

  Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Informou que, na próxima quinta-feira, se realizaria a Feira Mensal, e que o regresso da Feira das 

Velharias estava a ser avaliado com o senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil. ----------  

- Deu conta que estava prevista a abertura do Centro de Convívio do Município, com um limite de 

seis pessoas, que a Escola de Rendas iria abrir, mediante as regras de segurança impostas pelo 

Delegado de Saúde e pelo Coordenador Municipal da Proteção Civil, e que o Estúdio Municipal de 

Dança tinha a abertura prevista para o dia de hoje. --------------------------------------------------------  

- Informou que o senhor Delegado de Saúde já se encontrava ao serviço. -----------------------------  

- Relativamente à Covid-19, disse que, no passado fim de semana, foram testadas mais de 500 

pessoas e apenas uma deu positivo. Expressou que era do conhecimento de todos que os números 

têm vindo a aumentar, no entanto, o Delegado de Saúde e o Coordenador Municipal da Proteção 

Civil têm reunido regularmente para avaliar a situação. ----------------------------------------------------  
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- Informou que, hoje, os concessionários de praia estariam presentes na reunião de Câmara para 

expor as suas preocupações e que, pelas 11 horas, seria efetuada uma apresentação, por uma equipa 

que se encontra a desenvolver um livro sobre a história de Peniche. -------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Destacou as comemorações do 25 de Abril e a inauguração da exposição “O Candelabro”, no 

Museu da Resistência e da Liberdade, bem como a inauguração do Mural Azulejar. ------------------  

- Fez referência ao Encontro Nacional de Comissões Municipais da Juventude, coorganizado entre 

os Municípios de Braga e do Porto intitulado “A3”, com o objetivo de lançar a reflexão sobre a 

missão, o impacto e o potencial que os Concelhos Municipais da Juventude têm e a forma com pode 

ser reforçada a participação dos jovens na vida ativa das comunidades e da sociedade, e ao  Conselho 

Municipal da Juventude Prévio, para debater a falta de participação dos jovens e a forma para se 

conseguir alterar essa situação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se, em seu nome e da senhora Vereador Cristina Leitão, às comemorações do 47.º 

aniversário do 25 de Abril. Referiu que era importante revisitar e lembrar este dia, e discutir 

abertamente tudo o que acontecia antes para que não volte a acontecer. ---------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Saudou o 25 de Abril, pelo seu 47.º aniversário, e o que representa para o povo Português. --------  

- Questionou se a Cafetaria do Parque continuava fechada, se alguém fez algum contacto com a 

concessionária, no sentido de aferir a razão desta situação, uma vez que lhe foi transmitido que a 

mesma não estava em Portugal e era importante saber o que se passava. --------------------------------  

- Perguntou, uma vez mais, se já foi dada resposta ao requerimento do senhor Augusto Marques. --  

- Relativamente ao Campeonato do Mundo de Surf, para o ano 2022, perguntou ao senhor Vereador 

Mark Ministro se já tinha alguma informação. ---------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria de saber qual foi a forma de publicitação para a hasta pública que irá decorrer 

no dia 05 de maio, relativa ao arrendamento do estabelecimento comerciais de restauração e bebidas 

e supermercado do Parque de Campismo. --------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos requerimentos que fez, informou que já recebeu resposta quanto ao quadro de 

pessoal, mas continuava em falta a informação sobre o trabalho temporário. Alertou para o facto de 

o mesmo ter sido apresentado há dois meses. ----------------------------------------------------------------  

- Em relação à listagem dos asfaltamentos, relembrou que não obteve, ainda, a listagem corrigida 

dos asfaltamentos de Ferrel. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Informou que foi solicitada uma reunião com a concessionária da Cafetaria do Parque, mas que se 

encontravam a aguardar a marcação da mesma.--------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao requerimento do senhor Augusto Marques, informou que seria dada resposta 

durante esta semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à hasta publica, referiu que iria ser colocado um outdoor contendo a informação das 

duas hastas públicas que irão decorrer e, também, que iria ser publicitado num Jornal Nacional. ---  

- Relativamente às outras duas questões, solicitou resposta junto dos serviços, que aguarda, mas, 

assim que possível, a partilharia com o senhor Vereador Jorge Gonçalves. -----------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Na sequência da intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves, quanto às hastas públicas, e 

considerando a informação prestada pela senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga, de 

que as mesmas seriam publicitadas através de um outdoor, chamou à atenção para o facto de o ato 

público se realizar no dia 05 de maio e, na sua opinião, esse outdoor acabará por estar exposto, 

apenas, alguns dias antes do acontecimento. ------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que gostaria de ter acesso, o mais rapidamente possível, aos contratos e todos os 

documentos apensos aos mesmos das empresas que fizeram os projetos para a Nau dos Corvos. ---  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Saudou o 47.º aniversário do 25 de Abril, por todas as razões, nomeadamente, por ser o dia que 

nos deu a liberdade e nos devolveu a esperança. Mostrou o seu descontentamento pela ausência de 

comemorações dentro da comunidade política, como o hastear da Bandeira, e a falta de informação 

no programa das festividades, nomeadamente o depositar da coroa de flores junto do monumento 

em homenagem ao 25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Aproveitou para saudar o Dia do Trabalhador, que irá acontecer no próximo dia 01 de maio, 

saudando todos os trabalhadores da autarquia e principalmente todos os que estão a passar por 

algumas dificuldades devido à situação atual em que se vive. ---------------------------------------------  

- Referiu que ficou com dúvidas sobre a forma como foi feito o concurso para a apresentação dos 

projetos para a Nau dos Corvos, e gostaria de ter, também, acesso aos contratos e ao Caderno de 

Encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que ficou agradado com o encontro ocorrido, no âmbito da juventude. -------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Informou que o hastear da Bandeira e a colocação da coroa de flores existia, no entanto, admitiu 

que, em relação ao programa, o mesmo não foi divulgado na totalidade, mas que a informação foi 

prestada e presente em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: ---------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

1) Sinalização rodoviária na Rua da Capela, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito: ---------  
Deliberação n.º 348/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.º 41/2002, 

de 20 de agosto, e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando o parecer da Divisão de Obras 

Municipais de 06 de abril de 2021, propõe-se apreciação e homologação de sinalização rodoviária 

na Rua da Capela, em São Bernardino.» (Doc.255 NIPG 4644/21) --------------------------------------  

 

2) Sinalização rodoviária na Rua do Picadeiro, Lote 16, em Consolação – Pelouro do Trânsito: 
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Deliberação n.º 349/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.º 41/2002, 

de 20 de agosto, e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando a informação da Divisão de 

Obras Municipais, datada de 15 de abril de 2021, propõe-se apreciação e homologação de 

sinalização rodoviária na Rua do Picadeiro, na Consolação.» O senhor Vereador Rogério Cação 

não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.256 NIPG 4968/21)  

 

3) Sinalização rodoviária em Bufarda – Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 350/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.º 41/2002, 

de 20 de agosto, e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando a informação da Divisão de 

Obras Municipais, n.º 40/2021, datada de 01 de fevereiro de 2021, propõe-se apreciação e 

homologação de sinalização rodoviária, em Bufarda.» O senhor Vereador Rogério Cação não 

esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.257 NIPG 957/21) ------  

 

4) Alteração da certidão de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua da Bica, n.º 5, em 

Ferrel, requerida por Sousa Madeira & Irmãos, L.da - Pelouro das Obras Municipais: ------------  
Deliberação n.º 351/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, 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 defira o pedido de alteração da Certidão de Propriedade 

Horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

deixando a fração “A” do prédio sito na Rua da Bica n.º 5, em Ferrel, em nome de Sousa Madeira 

e Irmãos, L.da, de ser destinada a comércio e/ou serviços (alojamento local) e passando esta a ser 

destinada a habitação. O pedido encontra-se apreciado tecnicamente, através das informações n.º 

125/2021 e 188/2021 da Divisão de Obras Municipais, datadas de 15 de março de 2021 e 16 de 

abril de 2021, respetivamente, as quais se juntam em anexo.» O senhor Vereador Rogério Cação 

não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.258 NIPG 3978/21)  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

5) 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 março de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos:-------------------------------  
Deliberação n.º 352/2021: 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 
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CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de março de 2021. 

 

6) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2021 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 353/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2021. ---------------------------------------   

 

7) Processo de inquérito n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 3/2020 – Pelouro dos 

Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 354/2021: Deliberado voltar a apreciar o assunto relativo ao processo de inquérito 

n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 3/2020, numa próxima reunião. (NIPG 1572/20). 

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

8) Apresentação da proposta de uma obra literária e historiográfica sobre Peniche – Pelouro da 

Cultura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 355/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 452/2021, 

datada de 11 de março de 2021, relativa à obra literária e historiográfica sobre Peniche, apresentada 

pelos senhores Marco Neves, Pedro Reis, Ana Varela e Andréa Adão. (NIPG 4126/21) --------------    

 

9) Isenção do pagamento de mensalidades, referente ao Estúdio Municipal de Dança – Pelouro 

da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 356/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 22 de abril de 2021, 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 u), do n.º 1, do artigo 13.º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a isenção do pagamento das mensalidades referentes 

à frequência do Estúdio Municipal de Dança até ao final do corrente ano letivo 2020/2021.» 

(Doc.259 NIPG 7094/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

10) Arrendamento de um edifício, sito na Ilha da Berlenga, onde funciona o estabelecimento de 

restauração denominado Pavilhão-Restaurante da Ilha da Berlenga – Pelouro da Administração 

Geral: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 357/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 22 de abril de 2021, referente ao arrendamento de um edifício, sito na Ilha da 

Berlenga, onde funciona o estabelecimento de restauração denominado Pavilhão-Restaurante da 

Ilha da Berlenga para junção de mais elementos, necessários à avaliação do processo, devendo o 

assunto ser presente numa próxima reunião de Câmara. (NIPG 7189/21) -------------------------------  

 

COVID-19: 

 

11) Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário às Associações e Coletividades 

do concelho, no âmbito da pandemia do Coronavírus SARS – CoV-2 (Covid-19) – Pelouro da 

Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 358/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 
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anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que: 

- A pandemia Coronavírus SARS – CoV-2 (Covid-19), se tem vindo a espalhar por todo o globo, 

com imediatas consequências ao nível da saúde pública, sem precedentes ao nível das relações 

interpessoais e institucionais, na mudança de práticas e hábitos da população e no desenvolvimento 

das atividades desportivas, culturais, artísticas e sociais e com enormes impactos económicos e 

sociais para a sociedade; 

- Face a esta nova realidade, o Município de Peniche, tem vindo a implementar diversas medidas 

para minimizar os efeitos causados pela pandemia em diferentes setores a nível local, pelo que a 

intervenção junto das associações e coletividades do concelho afigura-se como um fator de extrema 

importância estrutural, bem como o reconhecimento do relevante e importante papel 

desempenhado por estas entidades, como um espaço de formação, socialização, integração e 

desenvolvimento, nas mais diversas áreas de atuação. 

E que: 

É inegável o reconhecimento da função insubstituível que as associações e as coletividades 

desempenham na comunidade local. 

Neste sentido, urge a necessidade de apoiar financeiramente, a título extraordinário e temporário 

as associações e coletividades do concelho de forma a minimizar o impacto económico e financeiro 

causado pelos sucessivos Estados de Emergência decretados pelo Governo desde o início da 

pandemia, dado que estas se têm visto privadas do seu normal e regular funcionamento, bem como, 

de muitas das suas fontes de receita e de financiamento. Pelo que, no âmbito das atribuições 

prevista nas alíneas e), f), h) e f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, proponho que a Câmara Municipal, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Programa Municipal de Apoio 

Extraordinário e Temporário às Associações e coletividades do Concelho, no âmbito da pandemia 

coronavírus SARS – CoV-2 (Covid-19), em anexo.» (Doc.260 NIPG 7146/21) -------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

12) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntário de Peniche e a empresa Justdive – Underwater Experiences, para 

promoção do Curso de Nadador Salvador no concelho de Peniche, para o ano de 2021 – Pelouro 

da Proteção Civil: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 359/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que uma das garantias de segurança das praias em época balnear é a vigilância 

por nadadores-salvadores, os quais visam a salvaguarda da vida perante o uso aquático e que, face 

às condições e natureza da atividade, tem sido cada vez mais difícil encontrar o número de 

nadadores salvadores adequado às necessidades do concelho, havendo necessidade de capacitar 

mais pessoas com esta formação; 

Considerando que o Município de Peniche possui tanques adequados à vertente prática da 

formação, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche (AHBVP) possui 

instalações adequadas à formação em contexto de sala de aula e a Justdive possui os recursos com 

qualificação para ministrar a formação. 

Proponho que a Câmara Municipal, 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, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Peniche, a AHBVP e a Justdive, que tem como objetivo a promoção e desenvolvimento do curso de 
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nadador-salvador no concelho de Peniche, no ano de 2021.» (Doc.261 NIPG 7072/21) -------------  

 

13) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico 

“Camponeses da Beira Mar” de Ferrel – Pelouro da Cultura: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 360/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e o Rancho Folclórico “Camponeses da Beira Mar” de Ferrel, na próxima 

reunião de Câmara. (NIPG 5401/21) ---------------------------------------------------------------------------  

 

14) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico 

“As Lavadeiras dos Bolhos” – Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 361/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e o Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”, na próxima reunião de 

Câmara. (NIPG 5400/21) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

15) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa “A Serrana” – Rancho Folclórico D. Pedro I – Pelouro da Cultura: -------  
Deliberação n.º 362/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana”, na próxima 

reunião de Câmara. (NIPG 5403/21) ---------------------------------------------------------------------------  

 

16) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de 

Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico de Geraldes – Pelouro 

da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 363/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e o Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes, na 

próxima reunião de Câmara. (NIPG 5399/21) ----------------------------------------------------------------  

 

17) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Academia de Música 

Estrela do Mar de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 364/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Academia de Música Estrela do Mar de Peniche. (NIPG 5923/21) --------  

 

18) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, para 

cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano – Pelouro do Desporto: -----  
Deliberação n.º 365/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Vereador Mark 

Ministro, datada de 22 de abril de 2021, referente ao protocolo a celebrar entre o Município de 

Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, para cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do 

Parque Urbano, para que fique mencionado o valor financeiro a atribuir, devendo o assunto ser 

presente numa próxima reunião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves comunicou, nos termos do n.º 

1 do artigo 70.º do CPA, o seu impedimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, 

não tendo participado da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (NIPG 

5888/21) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19) Acordo a celebrar entre o Município de Peniche e a E-Redes – Distribuição de Eletricidade, 

S.A., relativo à implementação de um projeto de promoção da Eficiência Energética na 

iluminação pública, no Município de Peniche – Pelouro da Administração Geral: -----------------  
Deliberação n.º 366/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o Contrato de Concessão da Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 

celebrado entre o Município de Peniche e a EDP Distribuição – Energia, S.A., agora designado 

por E-Redes - Distribuição de eletricidade, S.A., em 29 de outubro de 2001, em anexo. 

Considerando a operacionalização do Contrato de Gestão de Eficiência Enérgica n.º 24/2017, 

celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Município de Peniche e o consórcio 

externo constituído pelas sociedades ISETE – Inovação, Soluções Económicas e Tecnológicas 

Ecológicas, S.A., Weltsmart – Energy Solucions, S.A. e Fomentefficiency – Energy Services S.A., 

que se constituíram como sociedade comercial por quotas com a denominação de Claroeste, L.da, 

em 15 de março de 2018, para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética 

na iluminação pública do Concelho de Peniche, em anexo. 

Considerando a proposta de Acordo relativo à implementação do projeto de promoção da eficiência 

energética na iluminação pública no Município de Peniche, a celebrar entre o Município de 

Peniche e a E-Redes - Distribuição de eletricidade, S.A., em anexo. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta de Acordo relativo à implementação do projeto 

de promoção da eficiência energética na iluminação pública no Município de Peniche, em anexo, 

a celebrar entre o Município de Peniche e a E-Redes - Distribuição de eletricidade, S.A., ao abrigo 

do Contrato de Concessão da Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, celebrado em 29 

de outubro de 2001, que tem como objetivo, nos termos da cláusula 1.ª, regular as relações entre a 

EDP Distribuição – Energia, S.A. e o Município de Peniche no que respeita à realização de um 

projeto de remodelação de redes de iluminação pública neste município através da aquisição, 

instalação e conservação de luminárias com tecnologia LED.» (Doc.262 NIPG 5110/21) -----------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

20) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito na Rua dos Covos, n.º 5 – R/C - A, em 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social:-----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 367/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 13 de abril de 2021, 

que se anexa, com o registo n.º 677/2021, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da sua 

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

setembro, aprove a proposta de alteração do valor da renda de casa, da inquilina, Miriam Cristina 

Vicente Ribeiro, residente no fogo supra referenciado, para 18,28€, a partir do próximo mês de 

maio, nos termos do estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 23.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016. de 24 de agosto, que estabelece o novo Regime de 

Arrendamento Apoiado para Habitação.» (Doc.263 NIPG 6280/21) ------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

21) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para aquisição de eletricidade – Pelouro da 

Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 368/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que, em 15 de março de 2021, deliberou a Câmara Municipal de Peniche, que se 

procedesse à abertura do procedimento para fornecimento de eletricidade. 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas que celebraram contrato ao abrigo do 

acordo quadro n.º 5/2020 CC-Oeste. 

O júri, em 31 de março de 2021, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

propostas, onde, nomeadamente, propôs a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação. 

A 12 de abril de 2021, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar. 

Decorrido o prazo de 3 dias úteis, nenhum dos concorrentes se pronunciou. 

Em 19 de abril de 2021, o júri, elaborou o relatório final, e decidiu manter o teor e conclusões do 

relatório preliminar. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), cabe à Câmara 

Municipal: 

1. Adjudicar: 

1.1. Para o lote A (Baixa Tensão Especial - BTE), a proposta apresentada pelo concorrente EDP 

Comercial – Comercialização de Energia, S.A., pelo preço contratual de 376.925,42 € (trezentos e 

setenta e seis mil novecentos e vinte cinco euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor; 

1.2. Para o lote B (Média Tensão - MT), a proposta apresentada pelo concorrente EDP Comercial-

Comercialização de Energia, S.A., pelo preço contratual de 240.551,17 € (duzentos e quarenta mil 

quinhentos e cinquenta e um euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cabe, ainda, à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP: 

2. Aprovação das minutas dos contratos: 

- Anexam-se as minutas dos contratos a celebrar com a empresa EDP Comercial – Comercialização 

de Energia, S.A., para os Lotes A e B, que devem ser aprovadas em simultâneo com a decisão de 

adjudicação.» (Doc.264 NIPG 2515/21) ----------------------------------------------------------------------  

 

22) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para a aquisição de combustíveis rodoviários – 

Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 369/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que, em 15 de março de 2021, deliberou a Câmara Municipal de Peniche, que se 

procedesse à abertura do procedimento para fornecimento de combustíveis rodoviários. 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas que celebraram contrato ao abrigo do 

acordo quadro n.º 6/2020 CC-Oeste. 

O júri, em 29 de março de 2021, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

propostas, onde, nomeadamente, propôs a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação. 

A 06 de abril de 2021, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar. 

Decorrido o prazo de 3 dias úteis, nenhum dos concorrentes se pronunciou. 

Em 19 de abril de 2021, o júri, elaborou o relatório final, e decidiu manter o teor e conclusões do 

relatório preliminar. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), cabe à Câmara 

Municipal: 
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1. Adjudicar: 

1.1. Para o lote 1 (Em posto de abastecimento público), a proposta apresentada pelo concorrente 

“Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A.”, pelo preço contratual de 49.180,00 € (quarenta e nove mil 

cento e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

1.2. Para o lote 2 (Gasóleo rodoviário a granel), a proposta apresentada pelo concorrente 

“Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, L.da”, pelo preço contratual de 513.600,00 € (quinhentos 

e treze mil e seiscentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cabe, ainda, à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP: 

2. Aprovação das minutas dos contratos: 

- Anexam-se as minutas dos contratos a celebrar com a empresa “Petróleos de Portugal, Petrogal, 

S.A.”, e “Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, L.da”, para os lotes 1 e 2, respetivamente, que 

devem ser aprovadas em simultâneo com a decisão de adjudicação.» (Doc.265 NIPG 2083/21) ---  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

23) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração Geral: ---------  
Deliberação n.º 370/2021: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente à festa em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Viagem, numa próxima reunião de Câmara. --------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

24) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – Pelouro da 

Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 371/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando o meu despacho, do dia 09 de abril, em que autorizei a conceção do apoio, 

integração no circuito especial de transporte dos alunos Pedro Marques Cardoso, Liliana Marques 

Cardoso, António Augusto Reis Flor, Carlos Sérgio Cardoso Gomes, Maria José Perdigão 

Cardoso; Micael Martim Perdigão Cardoso e Lucas Mateus Perdigão Cardoso, proponho que a 

Câmara Municipal ratifique o referido despacho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º, do Anexo I da 

Lei n.º 35/2013, de 12 de setembro.» (Doc.266 NIPG 6209/2021) ----------------------------------------  

 

25) Atribuição de apoios no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de Apoio às Atividades Regulares e 

Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 372/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 22 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando as 88 candidaturas submetidas na primeira fase de apoio às atividades regulares e 

de apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, doravante 

mencionado como RMAA. 

Considerando o relatório de análise, datado de 18 de março, que se remete em anexo, efetuado pela 

Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, nos termos do artigo 60.º do RMAA. 

Considerando que, com base no mesmo relatório foram consideradas elegíveis 88 candidaturas e 

as 16 associações, que apresentaram candidaturas, 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.  
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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, 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€ (dezoito mil 

euros); 

d) A 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 2021 é de 120 000€ (cento e vinte euros). 

2. Apoios:  

2.1. ATIVIDADE DESPORTIVA: 

2.1.1 Apoio à competição desportiva federada não profissional 
 

Nº Associação Atividade Avaliação 

Valor técnico 

p/ candidatura 

18% 

Valor a 

Atribuir p/ 

Associação 1 

Apoio 

Logístico 

1 

Associação 

Recreativa, 

Cultural e 

Desportiva de 

Ferrel 

Futsal 0,40 663,91  € 663,91  €  

2 

Associação 

Recreativa, 

Cultural e 

Desportiva de 

Ferrel 

Pool Português 

- 1.ª Divisão 

Distrital 

0,30 175,23  € 175,23  €  

3 
Clube de Ténis de 

Peniche 

Ténis 

(individual) 
0,85 5 676,30  € 5 676,30  €  
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Nº Associação Atividade Avaliação 

Valor técnico 

p/ candidatura 

18% 

Valor a 

Atribuir p/ 

Associação 1 

Apoio 

Logístico 

4 
Clube Naval de 

Peniche 

Pesca 

Submarina 
0,40 662,40  € 662,40  €  

5 
Clube Naval de 

Peniche 
Vela Ligeira 0,75 841,05  € 841,05  €  

6 
Clube Stella Maris 

de Peniche  
Badminton 0,90 4 106,70  € 4 106,70  €  

7 
Clube Stella Maris 

de Peniche  
Basquetebol 0,95 7 547,26  € 7 547,26  €  

8 
Grupo Desportivo 

de Peniche 
Futebol 0,65 30 862,20  € 18 000,00  €  

9 
PAC - Peniche 

Amigos Clube 
Triatlo 0,55 1 217,70  € 1 217,70  €  

10 

União Desportiva 

Cultural de São 

Bernardino 

Bilhar - Pool 

Português 
0,40 134,64  € 134,64  €  

11 

União Desportiva 

Cultural de São 

Bernardino 

Tiro ao Alvo 

(Ccart/C10)  
0,30 40,50  € 40,50  €  

Total 39 065,69  €  

1 Valor ajustado de acordo com o pressuposto C, “Comparticipação global máxima por ano e por 

entidade no valor de 18 000€ (dezoito mil euros)”. 

2.1.2. Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 
Casa do Benfica em 

Peniche 

4 Torneio de 

Futebol Veteranos 

25 de Abril 

0,88 234,43  €   

2 
Clube de Ténis de 

Peniche 

XXVI Open 

Cidade de 

Peniche 

0,73 151,11  € 14,19  € 

1 Mini 

tenda 

15 

Cadeiras 

3 
Clube de Ténis de 

Peniche 

XXVI Torneio "Os 

Carapaus" 
0,78 149,53  € 14,19  € 

1 Mini 

tenda 

15 

Cadeiras 

4 
Clube de Ténis de 

Peniche 

XXVI Torneio "Os 

Petingas" 
0,83 159,11  € 14,19  € 

1 Mini 

tenda 

20 

Cadeiras 
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

5 
Clube de Ténis de 

Peniche 

XXVI Torneio 

Sardinha Assada 
0,73 170,82  € 116,88  € 

30 

Cadeiras 

8 Mesas 

pequenas 

1 Assador 

1 Caixote 

de lixo 

1 Tenda 

grande 

1 Tenda 

pequena 

6 
PAC - Peniche Amigos 

Clube 

2.º Aquatlo Jovem 

de Peniche 
0,95 51,30  € 435,04  € 

1 Pórtico 

insuflável 

3 Baias 

com sinal 

de sentido 

proibido 

60 Baias 

1 Extensão 

elétrica 

para o 

pódio 

3 Caixotes 

para o lixo 

1 Rolo fita 

sinalizador

a 

Utilização 

da piscina 

Municipal 

(a partir 

das 13h - 

17h) 

24 

Cadeiras 

de plástico 

para a 

piscina 

Total 916,30  € 594,49 €  
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2.1.3. Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 
Apoio Logístico 

1 

Associação 

Educação 

Física, 

Cultural e 

Recreativa 

Penichense 

Classe de 

Ginástica - 

Classes infantis 

e de Adultos 

0,70 207,90  €   

2 

Associação 

Educação 

Física, 

Cultural e 

Recreativa 

Penichense 

Classe de 

Karaté Shotokan 
0,60 64,80  €   

3 

Associação 

Educação 

Física, 

Cultural e 

Recreativa 

Penichense 

Sarau de 

Ginástica 
0,65 169,65  €   

4 

Associação 

Recreativa, 

Cultural e 

Desportiva 

de Ferrel 

Campeonato 

Amigável de 

Velhas Guardas 

0,75 1 080,00  €   

5 

Associação 

Recreativa, 

Cultural e 

Desportiva 

de Ferrel 

Ciclismo 0,65 292,50  €   

6 

Associação 

Recreativa, 

Cultural e 

Desportiva 

de Ferrel 

Motociclismo 0,55 396,00  €   

7 

Clube de 

Taekwondo 

de Peniche  

 14º 

International 

Taekwondo 

Summercamp 

Peniche 2021 

0,95 1 590,30  €   

8 

Clube de 

Taekwondo 

de Peniche  

1º Workshop de 

Combate 

Desportivo 2021 

0,78 77,22  €   

9 

Clube de 

Taekwondo 

de Peniche  

2º Workshop de 

Combate 

Desportivo 2021 

0,78 77,22  €   
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 
Apoio Logístico 

10 

Clube de 

Taekwondo 

de Peniche  

3º Workshop De 

Combate 

Desportivo 2021 

0,78 77,22  €   

11 

Clube de 

Taekwondo 

de Peniche  

5º International 

Taekwondo 

Summercamp 

Madeira 2021 

0,65 789,75  €   

12 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Ações de 

Sensibilização 
0,80 122,40  €   

13 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Circuito Social 

CTP - Adultos 
0,55 45,05  €   

14 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Circuito Social 

CTP - Juvenil 
0,60 49,14  €   

15 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Circuito Social 

de Padel  
0,60 19,44  €   

16 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Dia Mundial da 

Criança 
0,55 8,91  €   

17 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Dia Mundial do 

Ténis 
0,55 17,82  €   

18 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Intercâmbio  

Ténis 
0,80 50,40  €   

19 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Maratona de 

Ténis 
0,63 90,72  € 42,57  € 

1 Assador 

5 Mesas pequenas 

15 Cadeiras 

1 Caixote de Lixo 

1 Holofote/projetor 

de luz portátil 

1 Ficha extensão 

(mín. 20 metros) 

1 Mina tenda 

20 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Mega Spin 0,85 68,85  €   

21 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Mini Spin 0,85 68,85  €   

22 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Ténis Feminino 0,55 11,88  €   

23 

Clube de 

Ténis de 

Peniche 

Visita ao Estoril 

Open 
0,55 -    € 146,74  € 1 autocarro  
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 
Apoio Logístico 

24 
Clube Naval 

de Peniche 

XII Jornadas 

Náuticas  
0,80 1 137,60  € 376,32  € 

220 Cadeiras de 

Plástico   

1 Tenda de 10x15m 

(alcatifada c/ 

iluminação)  

16 Mesas compridas    

8 Bancos corridos 

3 Estrados de Palco 

alcatifados   

20 Baias   

30 Plantas em vasos 

p/decoração   

2 Contentores de lixo 

(grandes) para o 

exterior  

10 Contentores de 

lixo (pequenos) com 

rodas  

10 Placas grandes 

com pés para a 

divisão do espaço  

Suporte de Bandeira 

e Bandeiras 

Púlpito  

20 de cada: Mastros 

de Bandeira, 

Bandeiras e Maciços 

Transporte de 20 

Mesas da A.F.U.1º 

Dezembro p/CNP e 

volta 

25 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Dia do Guarda-

Redes 
0,75 675,00  €   

26 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "25 de 

Abril" - Petizes 
0,80 230,40  €   

27 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Festa 

de Atouguia" 
0,73 262,80  €   

28 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim de 

Época" - 

Benjamins "A" 

0,80 187,20  €   

29 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim de 

Época" - 

Benjamins "B" 

0,80 187,20  €   

30 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim de 

Época" - 

Infantis Sub 12 

0,80 187,20  €   

31 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim de 

Época" - 

Infantis Sub 13 

0,80 187,20  €   
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 
Apoio Logístico 

32 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim 

Época" - 

Iniciados 

0,75 155,25  €   

33 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim 

Época" - 

Juvenis/Juniores 

0,80 165,60  €   

34 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim 

Época" - 

Traquinas A 

0,80 165,60  €   

35 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio "Fim 

Época" - 

Traquinas B 

0,80 165,60  €   

36 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Benjamins "A" 

0,75 118,13  €   

37 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Benjamins "B" 

0,75 118,13  €   

38 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Infantis Sub 12 

0,75 118,13  €   

39 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Infantis Sub 13 

0,75 118,13  €   

40 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Iniciados 

0,75 97,88  €   

41 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Juvenis/Juniores 

0,75 97,88  €   

42 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Traquinas "B" 

0,75 97,88  €   

43 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio 

"Solidário" - 

Traquinas A 

0,75 97,88  €   

44 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Torneio Dia da 

Criança 
0,75 141,75  €   

45 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Treinos de 

Captação - 

Final Época 

0,70 856,80  €   

46 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Treinos de 

Captação - 

Início Época 

0,70 856,80  €   
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 
Apoio Logístico 

47 

Sociedade 

Filarmónica 

União 

Primeiro de 

Dezembro  

1902 de 

Atouguia da 

Baleia 

Atividades 

Desportivas 

Regulares 

0,65 274,95  €   

Total 12 076,97  € 565,63 €  

2.2. APOIO À ATIVIDADE CULTURAL 

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

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio Logístico 

1 

Associação 

Juvenil de 

Peniche 

25ª Edição da 

Feira do Livro 

de Peniche 

0,95 -    € 85,00  € 

1 Transporte de 70 mesas 

da escola D. Luís de Ataíde 

para o Clube Recreativo de 

Peniche e vice-versa. 

1 Colocação de faixa 

publicitária no Edifício da 

Acão Social  

1 Disponibilização da sala 

do Fórum da Parreirinha 

10 Cedência de mesas de 

plástico para o espaço 

3 Noites do auditório do 

Edifício Cultural 

2 

Associação 

Juvenil de 

Peniche 

Abril Livro 

Mil 
0,75 -    € 28,38  € 

1 Disponibilização da sala 

do Fórum da Parreirinha 

10 Cedência de mesas de 

plástico para o espaço 
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio Logístico 

3 

Associação 

Juvenil de 

Peniche 

Intercâmbio 

Internacional 

de Portugal, 

Grécia, 

Finlândia e 

Croácia 

1,00 -    € 315,52  € 

Cedência gratuita espaço 

de alojamento na Casa 

Municipal da Juventude 

(12 a 19/07/2021) 

Cedência gratuita de 

autocarro para visita a 

Óbidos e Baleal 

(17/07/2021) 

Utilização das instalações 

do refeitório da Casa 

Municipal da Juventude 

para cozinhar (12 a 

19/07/2021) 

4 

Associação 

Juvenil de 

Peniche 

Intercâmbio 

Internacional 

de Portugal, 

Roménia, 

Itália e 

Eslováquia 

1,00 -    € 315,52  € 

Cedência gratuita espaço 

de alojamento na Casa 

Municipal da Juventude 

(23 a 30/08/2021) 

Cedência gratuita de 

autocarro para visita a 

Óbidos e Baleal 

(28/08/2021) 

Utilização das instalações 

do refeitório da Casa 

Municipal da Juventude 

para cozinhar (23 a 

30/08/2021) 

5 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

99º 

Aniversário do 

Clube 

0,45 202,50  €   

6 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Festa 

Encerramento 

da Época 

0,40 144,00  €   

7 

Patrimonium - 

Centro de 

Estudos e 

Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

Podcast - 

Patrimonium 
0,80 518,40  €   

8 

Patrimonium - 

Centro de 

Estudos e 

Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

Teatro online 0,80 504,00  €   
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio Logístico 

9 

Patrimonium - 

Centro de 

Estudos e 

Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

Vídeos 

promocionais 

de património 

local 

0,80 561,60  €   

10 

Sociedade 

Filarmónica 

União 

Primeiro de 

Dezembro  

1902 de 

Atouguia da 

Baleia 

10º Passeio de 

Clássicos 
0,85 351,90  € 28,38  € 

1 Pórtico 

35 Baias 

11 

Sociedade 

Filarmónica 

União 

Primeiro de 

Dezembro  

1902 de 

Atouguia da 

Baleia 

Escola de 

Artesanato  
0,70 378,00  €   

Total 2 660,40  € 772,80  €  

 

2.3. ATIVIDADE SOLIDÁRIA E HUMANITÁRIA 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 

Apoio 

Logístico 

1 

Associação 

Cultural Sénior 

de Peniche 

Solidariedade em 

Confinamento 
0,92 373,68  €   

2 

Associação 

Juvenil de 

Peniche 

Atividades de 

Tempos Livres de 

Verão 2021 

0,92 -    € 68,94 € 

3 Cedência 

de autocarro 

para três dias 

de atividades 

no período 

dos campos 

de férias 

(datas a 

definir).                                                         

3 

Possibilidade 

de utilização 

das Piscinas 

Municipais 

(datas a 

definir) 
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1 Utilização 

do Car - Surf 

durante 1 dia 

incluindo a 

noite (datas a 

definir) 

1 Utilização 

gratuita do 

comboio 

turístico para 

cerca de 40 

crianças 

(datas a 

definir) 

3 

CERCIPeniche, 

Cooperativa de 

Educação e 

Reabilitação de 

Cidadãos 

Inadaptados, 

CRL 

Campanha 

Pirilampo Mágico 

2021 

0,95 222,30  € 97,74 € 

1 Casa de 

Madeira com 

a cerca - 

Praça Jacob 

(29/04 – 

25/05)  

1 Ligação 

elétrica e 

iluminação 

interior e 

exterior casa 

de Madeira 

(29/04 – 

25/05) 

 1 Colocação 

faixa nos 

Portões de 

Peniche 

(29/04 – 

25/05) 

4 
Clube de Ténis de 

Peniche 

Promoção da 

prática do ténis 

com os alunos da 

Universidade 

Sénior de Peniche  

0,90 30,78  €   

5 
Clube de Ténis de 

Peniche 

Promoção da 

prática do ténis 

com os jovens que 

integram o 

Projeto Sextante 

0,90 40,50  €   

6 
Clube de Ténis de 

Peniche 

Promoção da 

prática do ténis 

nas pessoas com 

deficiência 

intelectual 

0,90 30,78  €   
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7 

Sociedade 

Filarmónica 

União Primeiro 

de Dezembro  

1902 de Atouguia 

da Baleia 

Cedência de 

salas/espaços e 

equipamentos 

0,65 702,00  €   

Total 1 400,04  € 166,68 €  

 

2.4. APOIO À ATIVIDADE AMBIENTAL 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio logístico 

Apoio 

Logístico 

1 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Limpeza das 

Praias 
0,75 121,50  €   

2 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Limpeza Margens 

da Barragem 
0,75 121,50  €   

Total 243,00  €   

(Doc.267 NIPG 7011/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Atribuição de apoio financeiro à Associação de Concessionários de Praias de Peniche - 

ACCP, para comparticipação das despesas com a contratação de Nadadores Salvadores durante 

a Época Balnear de 2021 – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 373/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 22 de abril de 2021, referente à atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Concessionários de Praias de Peniche - ACCP, para comparticipação das despesas com a 

contratação de Nadadores Salvadores durante a Época Balnear de 2021, para elaboração de uma 

nova proposta, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião de Câmara. (NIPG 14137/21)   

 

27) Atribuição de apoio ao Clube de Taekwondo de Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para o livro “40 anos de Taekwondo em 

Peniche” – Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 374/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 21 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Clube de Taekwondo de 

Peniche o apoio financeiro, no valor de 582,06 euros, e logístico para o Livro "40 Anos de 

Taekwondo em Peniche", cuja apresentação terá lugar no dia 31 de julho, no âmbito de uma 
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candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que 

está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.268 NIPG 

6586/21) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

28) Associação de Proteção dos Animais de Peniche – Doação de terreno e de construções, 

aceitação de verba e extinção do protocolo – Pelouro das Finanças: ----------------------------------  
Deliberação n.º 375/2021: Deliberado retirar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 de abril de 2021, referente à Associação de Proteção dos Animais de Peniche – Doação de 

terreno e de construções, aceitação de verba e extinção do protocolo, para que sejam convidados 

elementos da Associação a estar presentes para esclarecimento de algumas dúvidas, devendo o 

assunto ser presente numa próxima reunião. (NIPG 12049/15)  -------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 376/2021: 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 treze horas e cinco minutos, a senhora Vice-Presidente da Câmara, 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 

21 de junho de 2021, 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. --------------------------------------------------  

 

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) 

_____________________________________ 


