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ATA N.º 39/2020 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, nesta cidade de Peniche, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, com a participação dos 

Excelentíssimos Senhores Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha 

Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo 

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

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

 ------------- 1.º - 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) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito na Marginal Norte, 

Lote 1, em Peniche, requerida pela empresa Francisco Baratizo, L.da – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para instalação de armazém 

metálico pré-fabricado, para o prédio sito no Vale Pé, em Coimbrã, apresentado em nome de Artur 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua do Vale, n.º 3, em São Bernardino, apresentado em nome de António Manuel Ricardo 

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

 ------------------- 4) Pedido de informação previa sobre a viabilidade para ampliação de um piso 

superior em moradia unifamiliar existente, para o prédio sito na Rua da Guiné, n.º 13, em Peniche, 

apresentado em nome de Ana Isabel Rodrigues Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --  

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

 ------------------- 5) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Avenida 

25 de Abril, n.º 52 a 56, em Peniche, requerida por Lucílio Oliveira Antunes - Unipessoal, L.da - 

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

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche – 

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

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

 ------------------- 7) Protocolo de cedência de dois imóveis, a celebrar entre o Município de Peniche 

e a Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL – 

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

 ------------------- 8) Demonstração de interesse por parte do Município de Peniche em incluir a 

Rede Museológica Municipal, para o projeto “Rede Portuguesa de Museus de Base Local”, com o 

objetivo de apresentar candidatura ao Turismo de Portugal – Pelouro da Cultura; -------------------  

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

 ------------------- 9) Informação sobre o fogo sito no Edifício Coosofi, 1.º Frente – Letra F – Pelouro 

da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Habitação Social – Permutas – Pelouro da Solidariedade Social; 

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 11) Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense, para comparticipação das despesas ocorridas com as obras da sala e 

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

 ------------------- 12) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pelo aluno Francisco Casimiro Santos – Pelouro da Educação; ------------------------------------------  

 ------------------- 13) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pela aluna Andreia Sofia Alfaiate Nita – Pelouro da Educação; -----------------------------------------  

 ------------------- 14) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pelo aluno Rafael Rocha Martinho – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------  

 ------------------- 15) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pela aluna Clara Beatriz Rodrigues Magno – Pelouro da Educação; ------------------------------------  

 ------------------- 16) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada 

pela aluna Mariana Sofia São José Ferreira – Pelouro da Educação; ------------------------------------  

 ------------------- 17) Circuito especial de transportes escolares, ano letivo 2020/2021 – Pelouro da 

Educação;----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

que é titular Alcides Manuel Sousa Pita - Pelouro da Administração Geral; ---------------------------  

 ------------------- 19) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, para 2020 – 6.ª Alteração – Pelouro das Finanças. --------------------------  

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

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

nove horas e trinta e dois minutos, encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a 

Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara não participou na reunião. ----------------------------------------------  

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

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

período de antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, e Liliana Zarro, Assistente Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação dos pontos um a quatro da ordem do dia. ------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes as atas n.º 30, 31 e 32/2020, das reuniões camarárias realizadas nos dias 31 de 

agosto, 07 e 14 de setembro de 2020, mas não foram submetidas a votação. --------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

A senhora Vice-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: 

 

Senhora Dorothé Rosário: 

- Apresentou-se como a filha do senhor Luís Rosário, concessionário da praia do Baleal Campismo 

e referiu que o assunto que a trazia à reunião de Câmara era a aprovação do passadiço para a praia 

do Baleal Campismo. Afirmou ter visto o projeto e considerou que existiam algumas lacunas, 

relativamente ao seu estabelecimento, concretamente porque a obra a ser realizada iria cortar o 

acesso das cargas e descargas. Perguntou se íamos a tempo de alterar o projeto para que fosse 

compatível com zona porque, se fazia a ligação ao Bar do Bruno, deveria haver também um troço 
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a fazer ligação com o Ponto de Encontro. Afirmou que se estaria a favorecer o Bar do Bruno e 

solicitou que se considerasse um troço, não só para as cargas e descargas nas traseiras do bar Pronto 

de Encontro, como um troço que possibilitasse a entrada na praia de pessoas com mobilidade 

reduzida e carrinhos de bebé. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga  

- Solicitou à senhora Dorothé para, assim que tivesse disponibilidade, falar com os técnicos 

municipais a fim de discutir aquela situação, garantindo que, posteriormente, se marcaria uma 

reunião para se perceber o que estaria a acontecer com o projeto. ---------------------------------------  

 

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 Municipal, Ana Rita Petinga:  

- Explicou que o motivo de estar a presidir à reunião de Câmara estava relacionado com a entrada 

em funções da nova Chefe de Divisão da Divisão de Energia e Ambiente, informando que o senhor 

Presidente se encontrava reunido com a nova Chefe, a fim de lhe passar alguma informação. -----  

- Relembrou a reunião de Câmara extraordinária da próxima quarta-feira, pelas nove horas da 

manhã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que o senhor Presidente participará no dia seguinte na reunião da Comissão Distrital 

de Proteção Civil e deu conta que o senhor Presidente convocou para a próxima sexta-feira uma 

reunião da Comissão da Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que se estava a trabalhar para a instalação de um centro de recolha análises COVD-19, 

através de um protocolo a ser firmado com uma empresa de análises. ----------------------------------  

- Informou que se estava a equacionar a aquisição de análises rápidas de sangue para disponibilizar 

aos trabalhadores municipais, por amostragem nos diversos setores. -----------------------------------  

- Deu conta que era Dia de Luto Nacional, especialmente dedicado às vítimas da doença 

COVID-19 sugerindo que se fizesse um minuto de silêncio. ---------------------------------------------  

- Felicitou o Vereador Filipe Sales pelo nascimento do seu filho e também o senhor Presidente 

pelo seu aniversário. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Associou-se às felicitações endereçadas. ------------------------------------------------------------------   

- Referiu que novembro é o mês do Mar e que, durante a manhã, faria chegar uma cópia do livro 

da Chef Patrícia Borges para os senhores Vereadores. ----------------------------------------------------  

- Assinalou o feito do senhor Adriano Faustino que, com a sua batata doce gigante, conseguiu 

atingir o record do Guiness. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Destacou a cessação funções da Dr.ª Maria Jesus Fernandes na direção do ICNF e informou que 

iniciava funções Ana Lídia Freire. ----------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao projeto CoPesca 2 informou que foi votado haver apenas um dia de captura de 

percebe na Berlenga. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Associou-se aos votos endereçados. ------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que tinha pedido ao senhor Presidente que fizesse chegar um apontamento sobre os 

Médicos de Família, pessoas sem Médico de Família e com Médico de Família. --------------------  
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- Ainda em relação ao Hospital reforçou que o senhor Presidente podia dar nota sobre a questão 

da previsão do investimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que gostaria de saber como estava a correr o acesso à vacina pelos grupos prioritários e 

inquiriu que informação havia sobre aquela matéria.  -----------------------------------------------------  

- Em relação às autocaravanas estacionadas nas falésias, sobre a dificuldade em fazer valer o 

Regulamento Municipal, em impedir que pernoitem naqueles lugares e encaminhá-las para uma 

alternativa legal perguntou se foi tomada alguma medida, alguma ação considerando não ter sido 

feito nada porque em seu entender que a situação se agravou. -------------------------------------------  

- Sobre o e-mail que receberam acerca de uma situação relacionada com o património municipal 

concelhio em Geraldes, questionou se alguma coisa tinha sido feita sobre as obras ilegais junto 

àquele património. Manifestou a sua pretensão em saber o que se respondeu ou que fez 

relativamente àquela denúncia. -------------------------------------------------------------------------------  

- Deixou o alerta sobre os pesqueiros, especialmente na Marginal Norte. Afirmou que era 

importante que se fizesse alguma coisa, nomeadamente, que se sinalizasse o que podia ser utilizado 

e que se interditasse o que não podia ser utilizado. --------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Em relação à saúde garantiu que iria transmitir o pedido da senhora Vereadora. -------------------  

- Relativamente às vacinas transmitiu que houve uma solicitação por parte da senhora Drª Ana 

Pisco para contactarmos as 4000 pessoas para tomar a vacina. Comunicou que a central do 

Município estava a ser sobrecarregada com pedidos de informação e o que estava a acontecer era 

a deslocalização de alguns recursos para aquela tarefa de forma a agilizar o processo. --------------  

- Sobre as autocaravanas afirmou que também se deu conta daquela situação particularmente no 

Baleal e que transmitirá ao senhor Presidente. --------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao email sobre a situação do património informou que se deslocou ao local 

acompanhada do senhor Comandante da Proteção Civil e que se aguardava o relatório. ------------  

- Em relação aos pesqueiros afirmou que vai alertar o senhor Presidente para fazer aquela 

informação, ou o mesmo o senhor Comandante Operacional. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Manifestou a sua preocupação pelo facto de a informação ter sido passada de forma dúbia em 

relação às vacinas da gripe que, nem sequer serão suficientes para todos quantos terão de as tomar. 

Perguntou se existem vacinas para todos e o que quer dizer na prática a notícia de que o Município 

de Peniche, autarquias e Juntas se associaram ao Agrupamento de Centros de Saúde do Norte na 

administração de vacinas. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que foram divulgados os cento e vinte e um concelhos de alto risco em relação à 

Covid-19 e que Peniche não estava naquele conjunto. Considerou que deveríamos continuar a 

apostar na sensibilização e na pedagogia para a adoção de comportamentos convincentes de 

combate à Covid-19 e deu o exemplo da testagem no Município da Batalha. Disse que lhe parecia 

uma boa ideia a aquisição de testes rápidos para os trabalhadores municipais, mas que seria ainda 

mais importante que fossem aplicados testes serológicos a determinados grupos económicos. ----  

- Sobre a questão do autocaravanismo desregulado referiu que era um problema antigo, mas que 

caberia à autarquia a sua resolução e que seria uma preocupação que se associava a outra 

preocupação, concretamente a pressão sobre as arribas. Declarou que não foram tomadas medida 

na Marginal Norte para impedir o estacionamento de viaturas junto à antiga fábrica da Sardinal. 

Sublinhou que a zona da Marginal Norte deveria ser olhada com muita preocupação, porque era 

uma zona de alto risco, e que teve conhecimento da queda de blocos rochosos num pesqueiro. ---  

- Solicitou um ponto de situação acerca do concurso para atribuição abrigos da Berlenga. ---------  
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Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:  

- Explicou que as vacinas disponíveis eram para o grupo dos maiores de 65 anos, que aquela era a 

informação que tinha naquele momento, mas que a iria confirmar. ------------------------------------ . 

- Sobre o concurso abrigos da Berlenga afirmou que solicitará a informação e que por mail ou para 

a próxima semana transmitirá essa informação. ------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações. ----------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu que os seus pedidos não tinham tido consequência e que continuava à espera da relação 

das obras no pavilhão da Berlenga. ---------------------------------------------------------------------------  

- Informou que sobre o contrato do professor Jorge Carvalho lhe parecia haver um erro na 

informação que deu origem ao procedimento, relativamente aos valores auferidos, e solicitou a 

informação da DAF e a informação da DPGU correspondentes àquela matéria. ----------------------  

- Mencionou que no dia 21 de julho de 2020 pediu uma informação da Médica Veterinária 

Municipal, relativamente à existência de um cemitério de cães, para saber se do ponto de vista 

sanitário estaria tudo bem. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente às queixas dos senhores Augusto Marcos e Carlos 

Mota. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Admitiu que não percebia, nem concordava, com a prioridade do senhor Presidente em reunir 

com a senhora Chefe de Divisão em detrimento da reunião Câmara. -----------------------------------  

- Sobre a análise que efetuou às dívidas à Câmara Municipal afirmou que dos 550 mil euros em 

dívida havia uma série de coisas que o preocupavam. Referiu que 231.427 mil euros se respeitavam 

a rendas da habitação social. Perguntou o que se pensava fazer para recuperar o que for possível 

recuperar. Questionou como era possível que se deixasse que as dívidas das rendas da habitação 

social chegassem àqueles valores. Declarou que só em certidões, nos anos 2018 e 2019, vinte e 

cinco pessoas ficaram a dever o valor de 645,11 euros e perguntou o que é que falhou no 

procedimento, como era possível que o serviço montado permitisse que aquilo acontecesse. 

Identificou ainda dívidas referentes ao programa de alargamento de refeições do 1º ciclo, dívidas 

antigas, mas que totalizavam quase 4.200 euros e, ainda as dívidas referentes a contraordenações 

no valor de vinte e cinco mil euros. --------------------------------------------------------------------------  

- Afiançou que não via um esforço no sentido de recuperar nada e que se deviam dar orientações, 

também do ponto de vista legal, no sentido de como se poderia resolver aquela situação.  ---------  

- Perguntou se as pessoas tinham sido notificadas da existência daquelas dívidas à Câmara e 

considerou que havia muita coisa fictícia, referindo-se a entidades que já nem existiam, como era 

o caso da Animar com uma dívida de 2009 de quase quinze mil euros, e da Entidade Regional para 

o Desenvolvimento do Polo Turístico do Oeste com uma dívida datada de 2013, no valor de 

cinquenta mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Sobre a relação das obras no pavilhão da Berlenga transmitiu que o senhor Presidente solicitou a 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o contrato do senhor professor Jorge Carvalho deu conta que pediu essa informação à 

senhora Chefe da DAF e que irá informar o senhor Vereador assim que a tiver.----------------------  

- Em relação à Médica Veterinária Municipal adiantou que a informação foi solicitada. ------------  

- Acerca do ponto de situação das queixas dos senhores Augusto Marcos e Carlos Mota afirmou 

que vai solicitar a informação para partilhar com o senhor Vereador. ----------------------------------  

- Sobre as dívidas à Câmara Municipal confessou que muitas vezes se tem substituído como técnica 

para a análise daquelas dívidas. Informou que foi solicitado um pedido ao gabinete jurídico para 

que informasse da prescrição de cada dívida, conforme os setores, no sentido de perceber o que 
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estaria prescrito. Comunicou que se abordaram as Finanças, no âmbito do estabelecimento de um 

protocolo de execução fiscal, existente noutros municípios, e que o mesmo estava a ser preparado. 

Confirmou que o volume das dívidas ainda era grande, mas que muito foi recuperado e muitas 

outras situações resolvidas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a situação das certidões admitiu que se tratou de uma falha de comunicação entre os 

serviços da DPGU e da DAF e foi solicitado que se arranjasse um procedimento para que o mesmo 

não voltasse a acontecer.  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua enorme preocupação para com aquela matéria e a sua grande vontade de a 

resolver, acrescentando que estava a trabalhar e a esforçar-se nesse sentido.  -------------------------  

- Agradeceu os alertas feitos pelo senhor Vereador. -------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Deixou mais uns alertas, concretamente que havia pessoas com dívidas de habitação social a 

trabalhar no Município, que outras dívidas eram de pessoas que faleceram e outras ainda, antigas, 

nomeadamente da Junta de Freguesia de Peniche, da Associação do Vila Maria e da Santa Casa 

da Misericórdia, em relação viagens de autocarro. Referiu que a lista deveria ser atualizada. ------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:  

- Informou que, legalmente, tinham de se deixar registadas todas as dívidas e só as poderíamos 

anular quando existisse suporte legal para isso. ------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Associou-se às saudações do aniversário do senhor Presidente, formulou votos de muito sucesso 

e felicidade ao quarto filho do senhor Vereador Filipe Sales e a toda a família. ----------------------   

- Registou que a listagem das dívidas era um pouco anacrónica, que havia o registo de coisas 

insignificantes que não faziam sequer sentido existir como dívidas, mas que não era admissível 

que na habitação social os montantes cheguem a atingir os dezassete mil euros. Considerou que 

deveria haver uma análise muito rigorosa daquelas dívidas e que haveria naquela lista dívidas 

incobráveis, outras indesculpáveis e uma terceira categoria de dívidas inexplicáveis. Referiu que, 

ainda que as culpas não se esgotem neste Executivo, caberia a este Executivo a sua resolução. ---  

- Sobre a questão do pavilhão da Berlenga disse que convinha chamar a atenção ao responsável da 

DOM, que está a falhar, porque o ritmo das informações não deveria ser o que os serviços 

entendiam, mas aquele que vai sendo solicitado pelo senhor Presidente e pelos senhores 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às vacinas considerou que os serviços locais fizeram um bom trabalho. Subscreveu a 

preocupação de haver vacinas para todos os grupos de risco, não apenas para os maiores de 65 

anos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre os testes serológicos manifestou que seria bem acolhida a ideia de os aplicar, também, à 

comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação em relação à COVID-19 e referiu que se deveria pensar na medida 

de não realizar o mercado mensal, tal como estavam suspensos noutros concelhos, durante o estado 

de emergência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Por ser o Dia de Finados deixou uma pequena homenagem a todos os autarcas que deram o 

melhor pela nossa comunidade e que já faleceram, sendo-lhes devida a homenagem. ---------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:  

- Afirmou que iris transmitir a preocupação do senhor Vereador ao senhor Presidente em relação 

à COVID-19. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que estariam a ser testados cerca de 20 pescadores. ----------------------------------------  
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- Informou que esteve presente numa reunião na Comunidade Intermunicipal do Oeste em que foi 

transmitido que irá adquirir uma grande quantidade de testes para os disponibilizar aos municípios, 

o que poderá, eventualmente, permitir uma outra amostragem sem ser apenas aos colaboradores 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito na Marginal Norte, Lote 1, em 

Peniche, requerida pela empresa Francisco Baratizo, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1100/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Deferir a autorização de atividade em nome de Francisco Baratizo, L.da, para o prédio sito na 

Marginal Norte, Lote 1, localidade de Peniche, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do RJACSR, 

conforme proposta de despacho da Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU) datada de 21 de outubro de 2020, tendo em conta que o processo obteve parecer 

favorável da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, que consiste na aprovação do número 

de controlo veterinário n.º V3451.» (Doc.799 DPGU RJACSR-983692) ------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para instalação de armazém metálico pré-

fabricado, para o prédio sito no Vale Pé, em Coimbrã, apresentado em nome de Artur Carvalhal 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1101/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de Artur Carvalhal, em 18 de agosto de 2020, sobre a viabilidade para 

instalação de armazém metálico pré-fabricado, a implantar no prédio sito na Vale Pé, localidade 

de Coimbrã, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datada de 27 de outubro de 2020, nomeadamente por contrariar o teor dos 

artigos 15.º e 17.º do Regulamento do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos 

(POASD).» (Doc.800 DPGU 735/20) ------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

do Vale, n.º 3, em São Bernardino, apresentado em nome de António Manuel Ricardo Estevão 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1102/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto n.º 3 

do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual 
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redação (RJUE), apresentado no dia 06 de março de 2020, em nome de António Manuel Ricardo 

Estevão, para ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Vale, n.º 3, 

localidade de São Bernardino, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 de outubro de 2020.» (Doc.801 DPGU 

242/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação previa sobre a viabilidade para ampliação de um piso superior em 

moradia unifamiliar existente, para o prédio sito na Rua da Guiné, n.º 13, em Peniche, 

apresentado em nome de Ana Isabel Rodrigues Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: 
Deliberação n.º 1103/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer favorável com condições, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de Ana Isabel Rodrigues Nunes, em 10 de fevereiro de 2020, sobre a 

viabilidade para ampliação de um piso superior em moradia unifamiliar existente, para o prédio 

sito na Rua da Guiné, n.º 13, localidade de Peniche, nas condições constantes na proposta de 

despacho da chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 27 de outubro de 

2020, nomeadamente na condição de respeitar a cércea e a volumetria estabelecidas no estudo 

de cérceas e volumetria aprovado por deliberação n.º 1061/20,  ficando o projeto a apresentar 

sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.802 DPGU 

149/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

5) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 

52 a 56, em Peniche, requerida por Lucílio Oliveira Antunes - Unipessoal, L.da - Pelouro das 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1104/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal defira o pedido de emissão da Certidão de Propriedade 

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

(RJUE), referente ao prédio sito na Avenida 25 de Abril, n.º 52 a 56, em Peniche, em nome de 

Lucílio Oliveira Antunes - Unipessoal, L.da, pedido este que se encontra apreciado tecnicamente 

através da informação n.º 341, datada de 23 de outubro de 2020, da Divisão de Obras Municipais, 

a qual se junta em anexo.» (Doc.803 NIPG 14297/20) ---------------------------------------------------   

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

6) Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1105/2020: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 28 de outubro de 2020, relativa ao Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do 

Município de Peniche na próxima reunião de Câmara, devendo a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes 

estar presente para prestar esclarecimentos. (NIPG 14093/20) -------------------------------------------   
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PROTOCOLOS: 

 

7) Protocolo de cedência de dois imóveis, a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1106/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«A Cercipeniche - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL, vem 

solicitar um pedido de colaboração na criação de uma residência autónoma. 

Considerando a informação n.º 2629, do Gabinete Jurídico e de Contencioso, de 28 de outubro 

de 2020, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar a 

cedência dos imóveis e a minuta do protocolo, em anexo, a celebrar entre o Município e a 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL.» O senhor 

Vereador Rogério Cação 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. (Doc.804 NIPG 10189/20) ---  

 

8) Demonstração de interesse por parte do Município de Peniche em incluir a Rede 

Museológica Municipal, para o projeto “Rede Portuguesa de Museus de Base Local”, com o 

objetivo de apresentar candidatura ao Turismo de Portugal – Pelouro da Cultura: ---------------  
Deliberação n.º 1107/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DAF - Cultura n.º 2448/2020, de 08 de outubro, no uso da 

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

proponho que a Câmara Municipal aprove a demonstração de interesse por parte do Município 

de Peniche em incluir a Rede Museológica municipal no projeto de “Rede Portuguesa de Museus 

de Base Local” e a sua consequente integração na candidatura ao Turismo de Portugal para criar 

a referida rede.» (Doc.805 NIPG 15888/20) ---------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

9) Informação sobre o fogo sito no Edifício Coosofi, 1.º Frente – Letra F – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1108/2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 

2579/2020, datada de 20 de outubro de 2020, relativa ao fogo sito no Edifício Coosofi, 1.º Frente 

– Letra F, em Peniche. (NIPG 16727/20) --------------------------------------------------------------------   

 

10) Habitação Social – Permutas – Pelouro da Solidariedade Social: -------------------------------  
Deliberação n.º 1109/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 10 de outubro de 

2020, com o registo n.º 2574, que se anexa, 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, e nos termos do estipulado na alínea a), do n.º 5, do artigo 16.º-A, da Lei n.º 81/2014, 

de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que define o Novo Regime do 
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Arrendamento Apoiado, aprove a proposta de permuta dos inquilinos identificados.» (Doc.806 

NIPG 16594/20) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

11) Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense, para comparticipação das despesas ocorridas com as obras da sala e cozinha – 

Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1110/2020: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana 

Rita Petinga, relativa à atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense, para comparticipação das despesas ocorridas com as obras da sala e 

cozinha numa próxima reunião de Câmara, para que se pondere a atribuição de um subsídio 

extraordinário de valor superior. (NIPG 13910/20) --------------------------------------------------------  

 

12) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pelo aluno 

Francisco Casimiro Santos – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1111/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 02 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio, 

comparticipando o passe escolar da aluna Francisco Casimiro Santos, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não estava presente na sala 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.807 NIPG 13864/20) -----------------------------  

 

13) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pela aluna 

Andreia Sofia Alfaiate Nita – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1112/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 04 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio, 

comparticipando o passe escolar da aluna Andreia Sofia Alfaiate Nita, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não estava presente na sala 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.808 NIPG 14741/20) -----------------------------  

 

14) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pelo aluno 

Rafael Rocha Martinho – Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1113/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 07 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio, 

comparticipando o passe escolar do aluno Rafael Rocha Martinho, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não estava presente na sala 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.809 NIPG 14131/20) -----------------------------  

 

15) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pela aluna 

Clara Beatriz Rodrigues Magno – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1114/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 02 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio, 

comparticipando o passe escolar da aluna Clara Beatriz Rodrigues Magno, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não estava presente na 

sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.810 NIPG 13958/20) ------------------------  

 

16) Comparticipação para transporte escolar no ano letivo 2020/2021, solicitada pela aluna 

Mariana Sofia São José Ferreira – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1115/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 08 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio, 

comparticipando o passe escolar da aluna Mariana Sofia São José Ferreira, 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.811 NIPG 15721/20) ----------------------------------------  

 

17) Circuito especial de transportes escolares, ano letivo 2020/2021 – Pelouro da Educação: --  
Deliberação n.º 1116/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de outubro de 2020, 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 28 de outubro, em que autorizei a concessão do apoio aos 

alunos referidos na informação anexa, integrando o circuito especial de transporte escolar, 

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.812 NIPG 17188/20) ----------------   

 

DIVERSOS: 

 

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

Alcides Manuel Sousa Pita - Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1117/2020: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de outubro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«O requerente apresenta uma reclamação, no dia 08 de maio de 2020, com vista ao ressarcimento 

do prejuízo resultante de um incidente ocorrido em janeiro de 2020. 

Considerando a informação n.º 2328, do Gabinete Jurídico e de Contencioso, de 25 de setembro 

de 2020, 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 e proceda à audiência prévia ao interessado (a), nos 

termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo.» (Doc.813 NIPG 7123/20) --  

 

19) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, para 2020 – 6.ª Alteração – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1118/2020: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 
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Petinga, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando: 

- Que o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, na sua reunião de 15 

de outubro de 2020, aprovou a 6.ª modificação ao Mapa de Quotizações/Comparticipações dos 

Municípios para 2020; 

- Que a 6.ª alteração ao Mapa de Quotizações/ Comparticipações, consistiu no decréscimo, no 

valor de 21.966,55€, da comparticipação afeta ao projeto “Autoridade de Transportes – PART”. 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize o pagamento do 

mapa de quotizações/comparticipações do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, conforme a Alteração ao Mapa de Quotização 2020 n.º 6, em anexo, aprovado pela 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste a 15 de outubro de 2020.» 

(Doc.814 NIPG 16682/20) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1119/2020: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo onze horas e trinta e cinco minutos, a senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de 

Presidente, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 

contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 

quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, que eu, Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

02 de dezembro de 2020, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

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

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

 

 

A Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


