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ATA N.º 35/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de 

habitação (3 fogos), do prédio sito na Avenida do Mar, n.º 33, em Ferrel, apresentado em nome de 

João Manuel Antunes Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização de anexo (cozinha de forno) de uma 

moradia, para o prédio sito na Estrada da Seixeira, n.º 29, em Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Emanuel Sousa Noivo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Rua da Restauração, n.º 8, em Geraldes, apresentado em nome de Rui Gonçalo 

Silva Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------- ---------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar e 

garagem, para o prédio sito na Rua da Restauração, em Geraldes, apresentado em nome de Rui 

Gonçalo Silva Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------- -------------------------------  

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

licença n.º 65/17, para o prédio sito no Beco dos Ratolas, em Ferrel, apresentado em nome de Inês 

Pires Caiado - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------- ------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização do processo de loteamento L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques 

– Pelouro das Obras Municipais; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 7) Processo de inquérito instaurado à Médica Veterinária Municipal – Pelouro dos 

Recursos Humanos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) 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 julho de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos; -----------  

 ------------------- 9) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de julho de 2018 

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

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

 ------------------- 10) Equipamento de Diogo Alexandre Rodrigues, declarado perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo; -------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.08.2018 * Livro 109 * Fl. 652 

 ------------------- 11) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, 

para o ano de 2018 (modificação 15) – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Adesão do Município de Peniche à iniciativa “Passeio da Memória” da 

Alzheimer Portugal – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo 

Hollywood Show, no terreno, sito a sul da Alfandega de Peniche, requerida por João Jorge 

Magalhães de Azevedo – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------  

 ------------------- 14) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo 

Hollywood Show, no terreno municipal, sito em Ferrel, requerida por João Jorge Magalhães de 

Azevedo – Pelouro da Administração Geral;---------------- -----------------------------------------------  

 ------------------- 15) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Piedade - Pelouro do 

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

 ------------------- 16) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de  

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

almoço convívio Moto Clube do Centro e Moto Clube do Marvão – Pelouro do Associativismo; -  

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

 ------------------- 17) Adesão do Município de Peniche à Semana Europeia da Mobilidade 2018 – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular Henrique Salvador - Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular Emanuel Sousa Noivo - Pelouro das Finanças. ----------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pela senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente de 

Câmara, eram nove horas e trinta 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: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes 

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

Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana 

Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e Etelvina Alves, Técnica 

Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística durante o período de 

audição do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a cinco da ordem do dia. -----  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 24, 25 e 26/2018, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 10, 20 e 25 de junho de 2018, tendo sido dispensada as suas leituras por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Apenas 

participaram na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes na 

respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

- Mário Pacheco, sócio da empresa Construções Vila Maria, L.da, disse que o assunto que o levou 

ali, merecia a reflexão de todos, que tinha a ver com a interpretação do artigo 12.º do Regulamento 

do PDM, nomeadamente o ponto 3.6. Referiu que consultou três juristas independentes e aquele 

ponto não tinha dúbias interpretações, ou seja, nos espaços urbanizáveis, quando era colocada a 

questão de dizer “a expansão urbana só pode ocorrer quando articulo, colmata, com a continuidade 

do tecido urbano, ou é sim ou é não, e o ponto a) diz: “o prédio seja marginado por via pública 

pavimentada e infraestruturada”, ou é sim ou é não, o segundo: “projeto respeite as características 

formulógicas e tipológicas dominantes da envolvente”, também, ou é sim ou é não. Disse que se 

tratava de um terreno na Travessa das Pedras Muitas, no Baleal, que fazia parte de um conjunto 

de construções da empresa, tendo sido construída a fase 1 e 2, faltando construir a restante 

propriedade. Disse, ainda, que sempre teve um bom entendimento com o Município, e o 

entendimento era, a empresa dava a maior parte do terreno das Pedras Muitas, havendo uma 

ocupação informal ao qual não se opuseram, estando o terreno utilizado, não fazendo sentido na 

rua haver construções de um lado e não poder haver do outro. Referiu que ficou surpreendido 

quando o estudo foi apresentado, no final do ano passado, em que o parecer nunca invocou o artigo 

12.º, ou seja, havendo um primeiro parecer, no caso de existir um segundo parecer, não podem 

surgir casos novos. Disse que o projeto foi reformulado de acordo com o parecer dado. A senhora 

Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que todos 

queriam o melhor para o concelho. Disse, ainda, que era do conhecimento, do senhor Mário 

Pacheco, que iria ter uma reunião, no dia 5 de setembro de 2018, com os técnicos municipais, para 

que a decisão tomada, de acordo com um parecer, seja analisada em conjunto. O senhor Vereador 

Filipe Sales disse que as questões relacionadas com artigos, são muito técnicas, e o executivo 

camarário pronuncia-se com base nos pareceres emitidos pelos técnicos. Disse que, sem prejuizo 

da reunião que irão ter no dia 5 de setembro de 2018, achava interessante que os serviços se 

pronunciassem, até para que, cada um dos membros da Câmara, que tomou uma decisão no dia 25 

de junho de 2018, ou melhor, manteve uma decisão proferida, em novembro de 2017, se sinta 

confortáveis. A senhora Chefe de Divisão, Ana Crriço, disse que, em relação ao limite da linha 

de espaços urbanizáveis, o que foi apresentado foi uma planta de localização, que não substitui o 

registo e a classificação que os serviços fazem, com base na carta de ordenamento que está 

homologada. Referiu que o limite de espaço foi revisto, tendo em conta a primeira discordância 

do promotor. Disse que, em relação à questão em que refere que o artigo 12.º não foi indicado no 

primeiro parecer, foi, indicando que “a área de intervenção afeta aos espaços urbanizáveis têm a 

área de 1260 metros quadrados, os parâmetros urbanísticos de índice de construção bruta e 

densidade habitacioanl definidos para os aglumerados urbanos, nível 2, que estão definidos no 

n.º 3.2, do artigo 12.º do Regulamento do PDM, terão que ser cumpridos...”, tendo sido, na altura, 

dado parecer desfavorável, também, porque não estavam previstos afastamentos posteriores e, diz, 

também, que “deverá ser desenvolvido um estudo conjunto de acordo com todos os proprietários, 

por forma a garantir o correto ordenamento de toda a área”, ou seja, a Câmara Municipal 

pretende que não haja pretenções avulsas para as áreas e que seja definido, ou através de uma 

unidade de execução, que seria o mais adequado, as propostas de interveção para os locais e, 

naquele caso, ficou escrito, no parecer técnico, que devia ser desenvolvido um estudo conjunto. O 

senhor Mário Pacheco disse que a carta de ordenamento, no Diário da República, está a 1/25000, 

ou seja, um risco de esferográfica vale 25 metros. Disse, ainda, que os senhores técnicos se 

deveriam pronunciar sobre se a moradia estava ou não legalizada, mas uma vez licenciada pela 

Câmara Municipal, a mesma tem um muro que está de acordo com o limite da reserva ecológica. 

Referiu que as unidades de execução estão previstas no PDM, não se pode inventar uma unidade 
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de execução. Disse, ainda, que a Câmara deveria solicitar ao Gabinete Juridico um estudo sobre 

aquele artigo, apresentando um relatório sobre o mesmo. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse que é uma prorrogativa que os requerentes têm, em pedir uma reunião com os serviços, mas, 

o facto de virem, também, à reunião de Câmara, seria porque esperavam que o orgão que delibera, 

seja sensivel aos argumentos da outra parte, para que, eventualmente, possa ser mudada a sua 

posição. Disse, ainda, que o facto de haver uma reunião para o dia 5 de setembro, não retirava o 

direito ao requerente de vir à Câmara expor os seus argumentos, nem pode retirar aos membros da 

Câmara, que aqueles argumentos, expressos pelo requerente, sejam ali contrapostos, por quem 

elaborou, do ponto de vista técnico, os seus pareceres, para que as suas posições sejam clarificadas. 

Sugeriu que, relativamente àquela matéria, fosse solicitado à senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, 

com caráter de urgência, um parecer, e em função do mesmo, também o requerente 

disponibilizasse os pareceres jurídicos que tem em seu poder. O senhor Vereador Rogério Cação 

disse que subscrevia a proposta efetuada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves. A senhora Vice-

Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que iria ser 

solicitado o parecer à senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, agradecendo a presença. --------------    

       

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 Rita Petinga: 

- Deu conhecimento que as quatro candidaturas, referentes aos passadiços sobrelevados e 

acessibilidades ao Campo da República, do programa Valorizar, do Turismo de Portugal, tiveram 

parecer não favorável. Disse que, no seguimento daquele parecer, o senhor Presidente da Câmara 

deu orientações para efetuarem reuniões com os técnicos no sentido de preparar a defesa às 

candidaturas. Agradeceu a todos os técnicos envolvidos, o empenho que têm demonstrado. -------  

- Deu conhecimento de uma apresentação pública, sugerida pelo senhor Presidente da Câmara, 

para a apresentação do Projeto da 2.ª Fase do Fosso das Muralhas, com a presença dos arquitetos 

responsáveis, no dia 13 de setembro de 2018, pelas 21 horas. -------------------------------------------  

- Informou que, na próxima reunião de Câmara, de 17 de setembro de 2018, pelas 11h30 horas, 

teriam a presença do senhor Pedro Reis e da senhora Inês Freitas, para a apresentação do Projeto 

The Great Good Place, e da iniciativa que irão realizar em novembro, em Peniche, denominado 

Tedx Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, no dia 17 ou 24 de setembro de 2018, haveria a possibilidade de ter presente na 

reunião de Câmara, o senhor Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, para falar sobre o pavilhão multiusos. ---------------------------------------------------------  

- Disse que, na passada sexta-feira, foram informados pelo senhor Chefe Matias da Polícia de 

Segurança Pública, que iriam ter dois polícias espanhóis a circular na cidade, durante duas 

semanas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a todos os colaboradores do Município e músicos, envolvidos no Festival “Musica de 

Cá”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a todos os colaboradores do Município e a todos atletas, envolvidos na prova de Água 

Abertas e ao senhor Vereador Mark Ministro pela coordenação. ----------------------------------------  

- Agradeceu ao senhor Comandante Augusto Serrano, por todo o empenho e dedicação que 

demonstrou, enquanto Capitão do Porto de Peniche. Disse que no passado dia 21 de agosto de 

2018, tomou posse o novo Capitão do Porto de Peniche, senhor Vasco Cristo, ao qual desejava as 

melhores felicidades no desempenho das suas novas funções. -------------------------------------------  
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- Agradeceu ao senhor Carlos Eduardo Vala e à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo 

bonito e emblemático mural intitulado “Largo”, que se encontra no Largo Nossa Senhora da 

Conceição, em Atouguia da Baleia. --------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a todas as comissões de festas pela animação que trazem a todos os que nos visitam, 

mas também aos filhos da terra. ------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o Rancho Folclórico D. Pedro I, da Serra d´El-Rei, pelo seu 20.º Festival de Folclore e 

34.º aniversário, no passado dia 25 de agosto de 2018. ---------------------------------------------------  

- Felicitou e agradeceu ao senhor Carlos Vala e aos colaboradores do Município do Pelouro da 

Cultura, pela exposição intitulada “De certeza absoluta”, que se encontra patente no Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia, até dia 27 de outubro de 2018. ----------------------------------  

- Informou que a iniciativa “Um dia pela vida”, realizará a sua festa de encerramento, no Jardim 

Municipal, no próximo dia 15 de setembro de 2018. ------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Associou-se aos votos de felicitações. ---------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o Bota Fogo Futebol Clube, dos Bôlhos que, no passado dia 15 de agosto, comemorou 

o seu 50.º aniversário e, também, pela homenagem feita ao senhor João António Correia Neto, 

tendo sido assinalada com a colocação de uma placa toponímica com o seu nome. ------------------  

- Fez referência à prova de Águas Abertas, Peniche a Nadar e agradeceu a todos os trabalhadores, 

da Câmara Municipal, envolvidos, à Associação de Natação do Distrito de Leiria, à Federação 

Portuguesa de Natação, à Docapesca, à Capitania do Porto de Peniche, aos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, à Cercipeniche e à Escola D. Luís de Ataíde, pela cedência das canoas que estiveram 

na prova, ao Conselho Regional de Arbitragem de Leiria e a todas as equipas, atletas e público 

presentes. Fez um agradecimento especial ao atleta Rafael Gil que apadrinhou a prova e ajudou a 

promovê-la. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez uma saudação especial ao senhor Comandante Serrano Augusto, que ao fim de três anos 

terminou o serviço em Peniche, agradecendo a excelente colaboração que teve com a Câmara 

Municipal e as boas vindas ao novo Capitão do Porto, Comandante Vasco Cristo. ------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Perguntou se existiam algumas informações sobre o Hospital de Peniche e a redução do número 

de camas. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de 

Câmara, disse que não tinha informação, mas que iria solicitar. -----------------------------------------  

- Relativamente à obra do IP6, perguntou se havia desenvolvimentos, porque aquela via estava, a 

cada dia, pior. Fez referência à existência de ervas na berma, na faixa de rodagem, sinalização 

deficiente, muita degradação, por estarmos todos a usar um lado da estrada, podendo, 

naturalmente, agravar-se. Disse, ainda, que a Câmara Municipal teria que, em primeiro lugar, 

conhecer a realidade concreta e depois tomar uma decisão sobre aquela via. A senhora Vice-

Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que já tinham 

sido enviados ofícios às Infraestruturas de Portugal e, no último ofício, foram apresentadas todas 

as questões que a senhora Vereadora ali colocou, inclusive, o senhor Presidente da Câmara entrou 

em contacto telefónico, mas a pessoa responsável pela obra encontrava-se de férias. ----------------  

- Relativamente aos Outdoors da EN 247, disse que continuava a aguardar uma informação, que 

na sua opinião, lhe parece básica. Perguntou se estavam licenciados ou não, porque é que ali 

estavam e como é que ali foram colocados. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício 

de funções de Presidente de Câmara, disse que o levantamento da situação foi feito e que estava a 

ser analisado pelos serviços jurídicos, no sentido de se verificar o que está licenciado ou não e, 

também, junto das Infraestruturas de Portugal, para perceber qual o envolvimento dos mesmo. ---  

- Reforçou o alerta que fez, no dia 2 de julho de 2018, quando informou o senhor Presidente da 
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Câmara que o site do Município apresentava algumas deficiências, nomeadamente, o Plano de 

Urbanização da Zona Sul não constava do site. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no 

exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que iria verificar o que se passava, porque 

quando a senhora Vereadora alertou, o senhor Presidente da Câmara deu indicação para que a 

informação fosse colocada. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou que medidas têm sido tomadas, nos últimos 15 dias, relativamente ao autocaravanismo 

desregulado. Disse que era interessante a Câmara Municipal contabilizar o número de caravanas 

que estão em permanência no concelho de Peniche, porque só assim se poderão tomar decisões. A 

senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que 

estiveram a analisar o regulamento, no sentido de tentarem apresentar uma proposta de alteração 

ao mesmo, caso seja a decisão a ser tomada.  ---------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Deu conta que tinha trazido, da Câmara Municipal da Batalha, dois folhetos, como sugestão, 

sobre o autocaravanismo e sobre percursos pedestres. Disse que iria deixar para que pudessem 

servir como ideias futuras. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Subscreveu a preocupação existente com o IP6. Disse que era uma obra parada há demasiado 

tempo e que tinha que haver uma solução, temendo, inclusive, que a pressão exercida sobre a outra 

faixa venha a danificá-la. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à sinalização horizontal junto às rotundas, disse que lhe fazia muita confusão. 

Referiu que, conjuntamente, com a comissão de trânsito se deveria avaliar uma solução, tendo em 

conta a nova regra de circulação nas rotundas. -------------------------------------------------------------  

- Subscreveu todas as felicitações referidas, as Festival Musica de Cá, referindo que, o facto de se 

estar a aproveitar, e bem, a Praça Jacob Rodrigues Pereira, não significaria que se desinvista do 

Páteo da Parreirinha. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações e aos agradecimentos. -------------------------------------------------------  

- Relativamente à apresentação do projeto da 2.ª Fase do Fosso, disse que gostaria de saber se tinha 

que ver com a apresentação, do senhor arquiteto Cândido Chuva Gomes, feita quando esteve na 

reunião de câmara, ou se já está mais desenvolvido. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no 

exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que o senhor arquiteto Cândido Chuva Gomes 

estaria presente na reunião de Câmara de 10 de setembro de 2018. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves perguntou de que forma iria ser marcada a apresentação pública, uma vez que a Câmara 

Municipal poderá entender que o trabalho apresentado, no dia 10 de setembro de 2018, possa não 

estar em condições de ser público. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de 

funções de Presidente de Câmara, disse que apenas seria apresentado, o projeto publicamente, após 

a apresentação de dia 10 de setembro de 2018, em reunião de Câmara. --------------------------------   

- Apesar de já ter sido referido, disse que o autocaravanismo era uma situação recorrente e, cada 

vez mais, com maior impacto no concelho e na cidade, não se tendo tomado as medidas 

necessárias. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de 

Câmara, disse que teriam que perceber, inicialmente, a realidade existente e, posteriomente, 

avançar com as medidas a tomar. -----------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o estacionamento era uma questão muito complexa, porque no centro da cidade, 

praticamente, não existem opções, mesmo do ponto de vista do estacionamento pago, no entanto, 

a Câmara Municipal, no anterior mandato, tomou algumas deliberações, nomeadmente, para 

substituir a perda do estacionamento pago, onde se encontram os táxis, num estacionamento 

existente entre o cruzamento da Cervajaria Nau e a Ponte Velha, que poderia ser estacionamento 

pago e, também, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, junto às Viagens Castelo e junto à Caixa Geral 
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de Depósitos, e nunca se avançou. A senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de 

funções de Presidente de Câmara, disse que era verdade estar muito lotado, acreditando que iram 

ser tomadas medidas brevemente. ----------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao Take Away Gambôa e ao minimercado, que utilizam toda a frente e a lateral para 

esplanada, perguntou quanto pagavam pela utilização do espaço público. A senhora Vice-

Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presidente de Câmara, disse que iria solicitar 

informação aos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara: 

- Deu conta que, o senhor Comandante Operacional da Câmara Municipal informou que o senhor 

Chefe Matias, da Polícia de Segurança Pública, irá ser transferido da esquadra de Peniche, para a 

esquadra de Lisboa, e, tendo estado, mais de 30 anos ao serviço da população de Peniche, propõe-

se uma homenagem. O senhor Vereador Rogério Cação disse que achava que se deveria, preparar 

um louvor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de habitação (3 fogos), 

do prédio sito na Avenida do Mar, n.º 33, em Ferrel, apresentado em nome de João Manuel 

Antunes Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1079/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, 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), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização de alterações em edifício de habitação (3 fogos), para o prédio sito na Avenida 

do Mar, n.º 33, localidade de Ferrel, apresentado em nome de João Manuel Antunes Santos, no 

dia 2018/01/26, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 2018/08/11.» (Doc.751 DPGU 16/18) ----------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para legalização de anexo (cozinha de forno) de uma moradia, para 

o prédio sito na Estrada da Seixeira, n.º 29, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Emanuel Sousa Noivo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1080/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, 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), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização de anexo (cozinha de forno) de uma moradia, para o prédio sito na Estrada da 

Seixeira, n.º 29, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Emanuel Sousa Noivo, 

no dia 2018/04/05, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 2018/08/11.» (Doc.752 DPGU 79/18) ----------------------------------------------  
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3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua da Restauração, n.º 8, em Geraldes, apresentado em nome de Rui Gonçalo Silva 

Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1081/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, 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), relativo ao pedido de licenciamento 

para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Restauração, 

n.º 8, localidade de Geraldes, apresentado em nome de Rui Gonçalo Silva Franco, no dia 

2018/04/10, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 2018/08/11.» (Doc.753 DPGU 81/18) ----------------------------------------------------------   

 

4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar e garagem, para 

o prédio sito na Rua da Restauração, em Geraldes, apresentado em nome de Rui Gonçalo Silva 

Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1082/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, 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), relativo ao pedido de licenciamento 

para alteração e ampliação de moradia unifamiliar e garagem, para o prédio sito na Rua da 

Restauração, localidade de Geraldes, apresentado em nome de Rui Gonçalo Silva Franco, no dia 

2018/04/10, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 2018/08/11.» (Doc.754 DPGU 88/18) ----------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 65/17, 

para o prédio sito no Beco dos Ratolas, em Ferrel, apresentado em nome de Inês Pires Caiado 

- Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1083/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, 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), relativo ao pedido de licenciamento 

para alterações no decurso da obra, na vigência da licença N.º 65/17, para o prédio sito no Beco 

dos Ratolas, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Inês Pires Caiado, no dia 2018/04/23, 

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

2018/08/11.» (Doc.755 DPGU 90/18) -----------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

6) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de 

urbanização do processo de loteamento L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques 

– Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1084/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 20 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Para efeitos do previsto no artigo 87.º do R.J.U.E (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), e considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 26 de julho de 
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2018, propõe-se a nomeação de uma comissão de vistoria constituída pelos Senhores 

Engenheiros, Tânia Marisa da Costa Silva da Divisão de Obras Municipais (DOM), Nuno 

Fernando Mendo Alonso de Carvalho da Divisão de Energia e Ambiente (DEA), Catarina dos 

Reis Silva dos Serviços Municipalizados (SMAS) e Pedro Carvalho Mariano (DPGU), devendo o 

promotor ser notificado em conformidade.» (Doc.756 NIPG 13430/18) -------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

7) Processo de inquérito instaurado à Médica Veterinária Municipal – Pelouro dos Recursos 

Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1085/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Considerando o Relatório Final relativo ao processo disciplinar n.º 2/2018 e o despacho datado 

de 10 de agosto de 2018, proponho que a Câmara Municipal, tome conhecimento que o processo 

de inquérito instaurado à Dra. Ana Elisa Vieira da Silva Marques da Costa, Médica Veterinária 

Municipal, foi arquivado, porquanto não existe matéria de facto nem de direito, uma vez que, nos 

domínios meramente técnicos, não existem elementos que permitam concluir que não foram 

executadas as funções atribuídas aos Médicos Veterinários Municipais, que constam do Decreto-

Lei n.º 116/98, de 5 de maio e que, face aos aspetos estritamente técnicos, não existem elementos 

que permitam comprovar as denúncias que constam da petição.» (Doc.757 NIPG 20340/17) -----  

 

8) 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 julho de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos: ------------------------------  
Deliberação n.º 1086/2018: Por proposta da senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de 

presidente, a Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos trabalhadores 

contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - 

Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e 

CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de julho de 2018. 

A senhora Vereadora Cristina Leitão solicitou que fosse elaborada uma lista nominal das empresas 

com contrato de prestação de serviços com a Câmara Municipal. ---------------------------------------  

 

9) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de julho de 2018 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1087/2018: Por proposta da senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de 

presidente, a Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos trabalhadores do 

Município, referentes ao mês de julho de 2018. ------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

10) Equipamento de Diogo Alexandre Rodrigues, declarado perdido a favor do Município – 

Pelouro do Parque de Campismo: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1088/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta da 

senhora Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto 

de 2018, para avaliar o enquadramento jurídico da reversão a favor do Município, de um 

equipamento degradado. (NIPG 2769/14) -------------------------------------------------------------------   
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DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

11) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 

2018 (modificação 15) – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1089/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 23 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 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 23 

de agosto de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, em que aprovei alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 

(modificação n.º 15), conforme os documentos em anexo.» A senhora Vice -Presidente referiu que 

iria ser preparada a projeção do valor a afetar a horas extraordinárias até ao final do ano, para 

alteração orçamental. Os senhores Vereadores solicitaram uma informação detalhada sobre a 

evolução de horas extra dos últimos anos. (Doc.758 NIPG 13488/18) ---------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

12) Adesão do Município de Peniche à iniciativa “Passeio da Memória” da Alzheimer Portugal 

– Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1090/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 23 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Considerando a informação da técnica Joana Coutinho, datada de 22 de agosto de 2018, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a adesão do Município 

à iniciativa da Alzheimer Portugal – “Passeio da Memória”, que decorrerá em Peniche no dia 22 

de setembro.» (Doc.759 NIPG 13421/18) -------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

13) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo Hollywood 

Show, no terreno, sito a sul da Alfandega de Peniche, requerida por João Jorge Magalhães de 

Azevedo – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1091/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Atendendo ao solicitado pelo senhor João Jorge Magalhães de Azevedo, na qualidade de 

proprietário do Hollywood Show, por requerimento n.º 13990, registado nestes serviços no dia 14 

de agosto de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 21 do mesmo mês, e dado já ter sido concedido em pedidos 

anteriores, proponho que se autorize, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, 

Tarifas e Preços do Município, a isenção do pagamento de taxas ao Hollywood Show, pelo 

licenciamento dos espetáculos, a realizar entre os dias 11 e 24 de setembro de 2018, no terreno 

sito a sul da Alfândega, nesta cidade.  

Taxas previstas: 17,85 € - artigo 16.º, n.º 1, alínea b); 174,30€ - artigo 13.º alínea a); 23,92€ x 

número de peritos designados (habitualmente 4) - artigo 14.º (vistorias)  

(em caso de isenção, o requerente deverá sempre liquidar as taxas relativas aos 2 peritos externos 

47,84€).» (Doc.760 NIPG 13077/18) ------------------------------------------------------------------------  
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14) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo Hollywood 

Show, no terreno municipal, sito em Ferrel, requerida por João Jorge Magalhães de Azevedo – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1092/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 22 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Atendendo ao solicitado pelo senhor João Jorge Magalhães de Azevedo, na qualidade de 

proprietário do Hollywood Show, por requerimento n.º 14217, registado nestes serviços no dia 20 

de agosto de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 21 do mesmo mês, e dado já ter sido concedido em pedidos 

anteriores, proponho que se autorize, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, 

Tarifas e Preços do Município, a isenção do pagamento de taxas ao Hollywood Show, pelo 

licenciamento dos espetáculos, a realizar nos dias 31 de agosto e 1,2,7,8 e 9 de setembro de 2018, 

no terreno municipal (Festa anual), sito em Ferrel.  

Taxas previstas: 12,45€ – artigo 16.º, n.º 1, alínea a); 74,70€ - artigo 13.º alínea a); 95,70€ - 

artigo 14.º (vistorias) – Valor total de taxas 182,85€.  

(em caso de isenção, o requerente deverá sempre liquidar as taxas relativas aos peritos externos 

47,84€).» (Doc.761 NIPG 13271/18) ------------------------------------------------------------------------  

 

15) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, para a 

realização da festa em honra de Nossa Senhora da Piedade - Pelouro do Associativismo: -------  
Deliberação n.º 1093/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 17 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Considerando a informação da técnica superior Sofia Gomes, do dia 16 de agosto de 2018, 

referente ao pedido de apoio efetuado pela Serrana – Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa, a solicitar apoio para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora do Piedade. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade decorrerá entre os dias 23 e 26 de agosto de 2018. 

Considerando o meu despacho, do dia 17 de agosto de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio 

logístico à Serrana – Associação Desportiva Cultural e Recreativa para a atividade supracitada, 

proponho que a Câmara ratifique o despacho referido, no uso da competência prevista na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.762 NIPG 

13432/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização do 

almoço convívio Moto Clube do Centro e Moto Clube do Marvão – Pelouro do Associativismo:  
Deliberação n.º 1094/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a candidatura da Associação de Motociclismo de Peniche solicitando apoio 

logístico, para a organização do Almoço Convívio Moto Clube do Centro e Moto Clube do 

Marvão. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade decorrerá no dia 15 de agosto de 2018. 

Considerando o meu despacho, do dia 13 de agosto de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 
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35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio 

logístico à Associação de Motociclismo de Peniche para a atividade supracitada, proponho que 

a Câmara ratifique o despacho referido, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.763 NIPG 13422/18) -------   

 

DIVERSOS: 

 

17) Adesão do Município de Peniche à Semana Europeia da Mobilidade 2018 – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1095/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 23 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Considerando o email da Agência Portuguesa do Ambiente de 26 de julho de 2018, registado 

sob o n.º 12867, NIPG 12080/18, a 27 de julho de 2018, de 2018, em anexo, a endereçar um 

convite ao Município para adesão à Semana Europeia da Mobilidade 2018, e considerando que 

se trata de uma iniciativa de interesse municipal, 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, adira à mesma com a comemoração do dia Europeu sem Carros, no dia 22 de setembro 

(sábado) com o encerramento de uma ou mais ruas ao trafego automóvel, disponibilizando o 

espaço para ciclistas, circuito pedonal e atividades desportivas a definir.» (Doc.764 NIPG 

12080/18) 

 

18) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

Henrique Salvador - Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1096/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, no exercício de funções de presidente, datada de 23 de agosto de 2018, que a seguir se 

transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------  

«Considerando a informação n.º 291/2018, do Gabinete Jurídico, de 28 de agosto de 2018, em 

anexo, que conclui que não se consegue verificar a culpa e o nexo de causalidade entre o facto e 

o dano, proponho que, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ee) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manifeste a intenção de indeferir 

o pedido apresentado por não se encontrarem preenchidos, cumulativamente, os pressupostos do 

dever de indemnizar: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o facto e 

o dano.» (Doc.765 NIPG 1871/18) ---------------------------------------------------------------------------  

 

19) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

Emanuel Sousa Noivo - Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1097/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«A Polícia de Segurança Pública da Esquadra de Peniche, remeteu a esta edilidade informação 

relativa a acidente de viação ocorrido no dia 01/07/2018, pelas 00h10m, na Rua da Escola de 

Pesca, Peniche. De acordo com o relatado pela autoridade policial, o condutor colidiu numa baia 

metálica de cores cinza, preta e vermelha colocada na referida artéria da cidade. A baia metálica 

tinha como finalidade sinalizar e condicionar o tráfego automóvel durante a prova de atletismo 

denominada “Corrida das Fogueiras”. O condutor entende que os danos no veículo são da 

responsabilidade da entidade organizadora, por má sinalização dos obstáculos. 

O Gabinete Jurídico, através da informação n.º 258/2018, datada de 13 de agosto de 2018, 

informa que não se consegue provar que houve omissão e culpa por parte desta edilidade, pelo 
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que o Município não deverá ressarcir os prejuízos reclamados. 

Assim, no uso da competência prevista na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere indeferir o pedido 

apresentado, porquanto não se encontram preenchidos cumulativamente os pressupostos do dever 

de indemnizar que recai sobre este Município: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade entre o facto e o dano; e nessa medida, notificar os interessados no processo, da 

deliberação da Câmara Municipal.» (Doc.766 NIPG 10873/18) ---------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1098/2018: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo onze horas e trinta e oito 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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 

substituição, subscrevo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

15 de outubro de 2018, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

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

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

 

 

 

A Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 


