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ATA N.º 2/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 

 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, por videoconferência, com a 

participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana 

Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e David Jorge 

Martins Brás, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

 ----------------- Transferência de competências para as freguesias: --------------------------------------  

 ------------------- 1) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril para a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------  

 ------------------- 2) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril para a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às 

Freguesias; ------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 3) Medidas a implementar, decorrentes dos períodos de Estado de Emergência 

devido ao Covid-19 – Direito de Superfície sobre um prédio urbano, sito na Avenida da Praia, em 

Peniche, concedida à empresa “Rip Surf – Artigos de Desporto Unipessoal, L.da - Pelouro da 

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

 ------------------- 4) Programa de apoio aos munícipes afetados pela Pandemia da Covid-19 e ao 

Setor do Comércio a Retalho de produtos alimentares e bens de primeira necessidade – Pelouro da 

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

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

 ------------------- 5) Nomeação da equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para a 

empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e 

Intergeracional de Peniche – Pelouro das Obras Municipais; 

 ------------------- 6) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em Atouguia da 

Baleia (Processo 445.B/OM) – Pelouro das Obras Municipais; -----------------------------------------  

 ------------------- 7) Marcação de linha em ziguezague na Travessa do Bom Jesus, n.º 8, em Ferrel 

– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a dezembro de 2020, e fundos disponíveis 

referentes a dezembro de 2020 e janeiro de 2021 – Pelouro das Finanças;-----------------------------  

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

 ------------------- 9) Informação sobre a relação de obras no Pavilhão – Restaurante na Ilha da 

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

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

 ------------------- 10) Processo de classificação de um moinho de vento, sito no Lugar de Mós, na 

Freguesia da Serra d´El-Rei, também denominado por “Moinho de Ricardo Cardoso” – Pelouro 

da Cultura. ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  
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A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinco minutos, encontrando-se na 

sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------  

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

e Finanças, durante toda a reunião, e José António Rodrigues, Coordenador Municipal da Proteção 

Civil de Peniche, que fez um ponto de situação sobre a situação pandémica da Covid-19. ---------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Rogério Manuel Dias 

Cação e a senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, cidadã que se seguia na respetiva 

lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor David Jorge Martins Brás, da Coligação 

Democrática Unitária, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, emanado pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade do 

referido cidadão, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do 

artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 46 e 47/2020, das reuniões camarárias realizadas 

nos dias 14 e 28 de dezembro de 2020, 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 07 de janeiro. --------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Deu as boas vinda ao senhor Vereador David Brás e fez votos para que tudo estivesse a correr 

bem com o senhor Vereador Filipe Sales e toda a sua família. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, transmitiu que tem havido alguns 

problemas com o sistema AVAC. Deu conta que a empresa já se encontra a intervir, há duas 

semanas, pelo que é expectável que com a intervenção nos filtros, que ocorrerá na próxima quarta-

feira, a situação melhore. Em relação ao refeitório informou que a confeção de refeições terá início 

no próximo dia 20 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

- No que diz respeito à candidatura efetuada sobre a marca da Biosfera da Berlenga, deu conta que 

rececionaram a avaliação da comissão, não tendo sido contemplada. Referiu que foram escolhidas 

quatro candidaturas da Indonésia, da Índia, de São Tomé e Príncipe e México. ----------------------  

- Destacou e felicitou o senhor professor Dr. Sérgio Leandro, da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, que foi premiado pelo Rotary Clube de Peniche, com o Prémio 
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Profissional 2021, pelo seu trabalho ao longo dos anos, com particular realce para o projeto Smart 

Ocean e todo o envolvimento, enquanto subdiretor da ESTM. ------------------------------------------   

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Associou-se ao voto anteriormente referido pelo senhor Vereador Mark Ministro. Felicitou o 

senhor professor Dr. Sérgio Leandro por este prémio. ----------------------------------------------------  

- Informou que iria agendar uma reunião, por videoconferência, esta semana, relativamente ao 

Carnaval. Disse que o mesmo não se realizará, mas que, na sua opinião, é importante falar com os 

grupos, sensibilizando-os para que não haja nenhum tipo de ajuntamento e, também, para que 

tentem respeitar o Estado de Emergência em que se encontra o país. -----------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu os votos endereçados pelo senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------  

- Deu conta de um email que recebeu do senhor Jorge Paulino, a propósito de uma nova construção 

a sul da Rua do Brasil, no acampamento de etnia cigana. Perguntou se foi feita alguma diligência 

nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão do licenciamento das Escolas de Surf, referiu que teve conhecimento de 

um operador que se dirigiu aos serviços da Câmara Municipal onde lhe foi entregue um documento 

com a indicação de todos os elementos necessários para a emissão da licença. Perguntou quando 

seria presente uma proposta a reunião de Câmara para dar seguimento ao processo, uma vez que, 

foi apresentada uma proposta que foi retirada e, perguntou ainda, com que base aquela informação 

foi solicitada aos eventuais interessados do licenciamento das Escolas de Surf. ----------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à questão colocada sobre a nova construção, disse que a pessoa com maior 

proximidade com o acampamento é a sua Adjunta, a Dr.ª Vanda Duarte, dando seguimento àquilo 

que foi iniciado, no mandato anterior, pela senhora Vereadora Clara Abrantes e alguns técnicos. 

Referiu que falou com a senhora Dr.ª Vanda Duarte e o que aconteceu foi que um elemento de um 

agregado familiar a contactou, no sábado, dando-lhe conta da sua intenção e o objetivo era 

substituir uma barraca muito velha que não tinha condições. Adiantou que foram dadas instruções 

para não o fazerem, porque era necessário avaliar a situação. Acrescentou que o desejável, quando 

são contactados para estas situações seria ter a oportunidade de conferir se a situação corresponde, 

confirmarem as áreas e, se possível, dar a devida autorização. Disse, ainda, que solicitou à senhora 

Dr.ª Vanda Duarte que visitasse o local para falar com os membros daquele acampamento e 

confirmar a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Relativamente ao processo das Escolas de Surf, disse que estava a aguardar o parecer jurídico. 

Sobre a informação que está a ser dada, referiu que se deve aguardar que a Câmara Municipal se 

pronuncie, mas irá averiguar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Concordou e referiu que seria necessário averiguar o que se estava a passar. Adiantou que o 

assunto teria que ser presente em reunião de Câmara, o mais breve possível, para se pronunciarem. 

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão:    

- Agradeceu ao senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil toda a atividade e o esforço que 

tem demonstrado para tentar resolver os problemas, que reconhece. -----------------------------------  
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- Referiu que uma das questões que iria colocar, o senhor Vereador Mark Ministro já deu nota, 

tinha que ver com a climatização do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, uma vez que lhe tinham 

chegado algumas reclamações. --------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que lhe foi colocada a questão, por uma mãe, de a cozinha não estar a funcionar há 

muito tempo, das refeições terem sempre a mesma ementa, ou seja, comem muitas vezes massa 

com atum ou simplesmente massa e, também, sobre a quantidade de comida disponibilizada, 

fazendo referência que algumas crianças não ficavam satisfeitas devia, portanto, ser dada uma 

atenção especial à situação. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que lhe endereçaram quatro emails ao longo das últimas semanas, dois dos assuntos já 

solicitou ao senhor Presidente, que tinha que ver com duas casas do Bairro do Calvário. Indicou 

que lhe é relatado que as habitações não têm condições, mas como não conhece as situações, 

solicitou informação, para que se tente ver que intervenções são necessárias, até porque numa delas 

referiu que foram feitas algumas intervenções, mas que o problema estaria na infiltração da 

cobertura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que, em outubro de 2020, o senhor José Gomes deu conta de uma situação que tinha 

que ver com um património local, em Geraldes. Desconhecia se alguma coisa foi feita e era 

importante poder dar resposta a quem colocou a questão. ------------------------------------------------  

- Teve conhecimento, através da senhora Liliana Raposo, de um incêndio no Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo de Peniche que destruiu a sua caravana e os bens que lá tinha. Solicitou 

uma informação mais detalhada. ------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a informação prestada relativamente ao Plano Diretor Municipal (PDM) e referiu que 

está muito satisfeita com a página no site do Município que, agora, tem uma informação mais 

atualizada sobre o PDM, tem um grafismo muito interessante e muito apelativo. Disse, ainda, que, 

possivelmente, poderiam acrescentar alguma informação sobre a Comissão Local de 

Acompanhamento, mencionando que ela existe e incluindo alguns dos contributos que foram 

dados por escrito, nomeadamente pelo senhor professor Dr. Júlio Coelho, para que essa informação 

possa ser disponibilizada às pessoas. -------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos procedimentos concursais, referiu que no dia 28 de setembro de 2020 a 

Câmara Municipal aprovou contratar nove postos de trabalho, em que um deles era um lugar para 

um arquiteto para a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para o Setor de Projetos, mas o 

que apareceu na Bolsa de Emprego Público não foi um lugar para Arquiteto, foi um lugar para 

Arquiteto ou um Bacharel em Engenharia Civil. Acrescentou que ficou confusa, porque na prática 

a Câmara Municipal não tinha aprovado aquela especificidade. Desconhece o motivo, mas do 

ponto de vista formal, nomeadamente o concurso, parece-lhe não ser possível, porque estão a falar 

de duas áreas temáticas para o concurso, a arquitetura tem uma área de artes e a área de engenharia 

tem que ver com tecnologias, logo, na sua opinião, não podem concorrer a um concurso duas áreas 

distintas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, disse que tinha algumas propostas 

relativamente àquele serviço, porque lhe têm chegado alguns relatos por parte de técnicos, que lhe 

têm perguntado qual a razão de o serviço não estar a funcionar e de as reuniões serem online. 

Propôs horários mais alargados, para permitir que não haja concentração de pessoas no serviço, 

um dia de atendimento específico para técnicos (ex.: arquitetos, engenheiros, advogados) e uma 

caixa local onde se pudesse deixar documentos. -----------------------------------------------------------     

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:  

- Em relação às duas casas do Bairro do Calvário deu conta que uma das casas, a n.º 73, foi 

reabilitada pela empreitada da última candidatura e o problema, que é recorrente, é que as casas 

são muito húmidas, não tem que ver apenas com questões de infiltração. Referiu que, na realidade, 

a empresa que executou as obras criou alguns problemas ao Município que poderiam ter sido 
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evitados, mas o maior problema, na sua opinião, que tem visitado todas as habitações antes de 

serem entregues e acompanhou a fiscalização para receção das obras, são as humidades. É por essa 

razão que quando se fala em recuperar as casas do Bairro do Calvário, para si, é sempre um 

problema a acrescentar devido ao tipo de construção e às áreas. Adiantou que a arrendatária tem 

tido várias visitas dos técnicos, quer a da casa com o n.º 73, quer a do n.º 94. Informou que a 

senhora da casa n.º 73 solicitou que se fizesse permuta, o que está a ser avaliado. Relativamente à 

casa n.º 94 está a guardar um último relatório, mas a situação é mais complexa do que parece. 

Acrescentou que estão a procurar criar, dentro da medida do possível e, o mais rapidamente 

possível, condições para quem ali vive. Concluiu dizendo que, em relação à casa n.º 73, 

provavelmente irão encarar a permuta, quanto à casa n.º 94, provavelmente será intervencionada, 

está a ser avaliada e logo que hajam condições decidirão. ------------------------------------------------  

- Sobre a senhora Liliana Raposo, disse que o processo está tratado para ser presente, 

provavelmente, na próxima reunião de Câmara. Referiu que se tratou de um incêndio numa 

caravana que acabou por atingiu a viatura da mesma. Adiantou que este foi o processo que 

despoletou sentimentos de insegurança e de responsabilidade que levaram à proposta mais recente 

que fez, que será, também, presente em reunião de Câmara. Indicou que já falou com a senhora 

Liliana Raposo e, obviamente, as pessoas nestas situações têm sempre pressa, mas existem 

procedimentos que estão a ser desenvolvidos para se decidir. -------------------------------------------  

- Relativamente ao site e ao PDM, agradeceu as palavras da senhora Vereadora Cristina Leitão, 

referindo que também o acha muito bom e já agradeceu a quem trabalhou as informações. 

Adiantou que é importante as pessoas terem acesso às informações, o receio de quem trabalha e 

decide, nestas situações é que alguma informação crie expectativas num determinado sentido que, 

por vezes, não é possível, ou seja, prestar informação não é preocupante, a preocupação é prestar 

informação que possa induzir em erro, de qualquer forma, a informação foi trabalhada e espera 

dar mais informação sobre o PDM a curto prazo. Declarou que já perceberam que os grandes 

atrasos que previram em 2019 quando decidiram que os técnicos deveriam apostar mais nos 

documentos a enviar às entidades para se pronunciarem, irão dar problemas, porque os 

compromissos para cumprimento dos prazos nunca são cumpridos. Agradeceu, também, a 

referência feita à Comissão de Acompanhamento do PDM, que falhou, mas vão procurar colocar 

a informação no site. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao procedimento concursal, assegurou que iria verificar, porque pode haver algum 

lapso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a forma de funcionamento da DPGU, disse que era o resultado das circunstâncias, porque 

atualmente pretendem evitar o contacto.Aas instalações não são as mais apropriadas e manter as 

pessoas fora das instalações, com frio e chuva, não é agradável. Adiantou que a caixa postal poderá 

ser uma possível solução, apesar do no paper estar a funcionar em pleno. Relativamente ao 

alargamento dos horários, referiu que teriam que analisar. Quanto ao atendimento dos técnicos ser 

num dia específico, expressou que poderia ser uma boa solução. ---------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Referiu que relativamente ao no paper, a solução é interessante, está a funcionar rapidamente e 

já se consegue concretizar a entrega de processos, todavia, todos os que são em papel, e são muitos, 

não podem entrar através do no paper, logo terá de continuar a ser feito através de papel, e isso é 

que dificulta, nesta fase, a resposta na junção dos processos que têm prazos, alguns deles curtos. -  

- Sobre o parecer da senhora professora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, que incide em duas 

situações, uma delas é a questão do site, que está resolvida, a outra tem que ver com as reuniões 

públicas, ou não. Acrescentou que não lhe parece, apesar da senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira 

ser especialista, que tenha razão numa das coisas, quando diz que a Câmara Municipal naquilo que 

são as suas reuniões técnicas não devem ser promovidas e não devem ser públicas, mas a Câmara 
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Municipal não tem reuniões técnicas, a Câmara Municipal é um órgão político que não têm 

reuniões técnicas, podem é ter técnicos nas suas reuniões para esclarecer questões técnicas, mas 

na prática as reuniões da Câmara Municipal são sempre não técnicas e, portanto, o parecer não é 

totalmente esclarecedor, uma vez que introduz um tema de que não existe nas reuniões de Câmara. 

Disse, ainda, que percebia, mas na verdade o que existe atualmente de PDM, na sua opinião, era 

muito benéfico que a Câmara Municipal tornasse públicas todas as reuniões e cada um assumiria 

as suas decisões. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Relativamente ao email do senhor António José Gomes, informou que esteve no local com o 

senhor Comandante Operacional, na altura, que fez uma informação sobre o que encontraram. 

Acrescentou que foi solicitado um parecer ao Setor da Cultura e, também, que a Fiscalização se 

dirigisse ao local para se averiguar a ilegalidade da situação. Referiu que, na semana passada, ao 

analisar o que estava pendente, verificou que a informação da parte da Fiscalização não lhe chegou, 

mas iria averiguar para que possa, numa outra reunião, prestar mais informação. --------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Relativamente ao sistema de climatização, disse que não se tratava apenas de uma questão de 

filtros, há mais situações a rever, o que lhe foi dito foi que com a limpeza dos filtros, à partida o 

aquecimento começará a funcionar, que é, neste momento, o mais importante, mas existem uma 

série de situações a ser vistas, mas uma vez que irá decorrer, no próximo mês, uma reunião para 

discussão da libertação da primeira caução estes assuntos estarão em cima da mesa. ----------------  

- Em relação às refeições, transmitiu que a nutricionista do Município analisa mensalmente a 

ementa evitando situações de refeições repetidas, a ocorrer, terá que investigar. Disse, ainda, que 

esporadicamente poderá haver necessidade de recorrer a refeições de recurso, mas vai tentar 

perceber. Deu conta que serão realizados inquéritos de satisfação aos utilizadores do refeitório, 

para que se conheça a opinião sobre as refeições e a sua qualidade para posterior avaliação. ------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Começou por agradecer ao senhor Coordenador da Proteção Civil o ponto de situação que fez 

sobre a situação em que vivemos. ----------------------------------------------------------------------------   

- Relembrou a questão do Mercado Municipal, referindo que verificou haver falta de pessoal, que 

pode constatar uma redução na permanência de pessoas no interior do mercado, que passou de 60 

para 40, e que no sábado apenas estava a funcionar uma porta para saída. Acrescentou que a 

redução do número de pessoas provocou uma fila muito maior no exterior sem o devido 

distanciamento social. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao email do senhor Jorge Paulino, disse que a informação dada é insuficiente, na 

sua opinião, deveria apurar-se melhor, saber o que se passou com aquela construção, até porque 

este munícipe deve receber uma resposta. -------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao atendimento dos serviços, referiu que para haver teletrabalho é necessário existir 

trabalho e para isso é preciso que se entreguem documentos na Câmara Municipal. Deu conta que 

soube através de um munícipe, que se manifestou descontente, que tinha uma reunião marcada na 

sexta-feira passada para a entrega de um documento, mas foi contactado em cima da hora de que 

a mesma tinha sido anulada e se os documentos não chegam não haverá, com certeza, teletrabalho 

para fazer, há que salvaguardar estas situações. ------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao parecer da senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, adiantou que não teve 

oportunidade de o ler convenientemente, até porque só lhe foi disponibilizado no sábado ao final 

do dia, mas também tem a mesma opinião manifestada pela senhora Vereadora Cristina Leitão. 

Acrescentou que iria analisar o parecer com mais cuidado e manifestar-se-á numa próxima reunião. 
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- Sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, afirmou que viu uma publicação no Facebook 

que dizia que a escola já existia há mais de um ano, que haviam problemas com o ar condicionado 

e que o refeitório nunca tinha funcionado, e o mais surpreendente, independentemente da 

explicação dada pelo senhor Vereador com o Pelouro sobre esta matéria, é que a Câmara 

Municipal, durante este ano, não tenha tido conhecimento de nada. ------------------------------------  

- Numa reunião de Câmara anterior, o senhor Presidente solicitou autorização à Câmara Municipal 

para fazer um despacho, relativamente ao processo da APSERRA, para posterior ratificação, 

perguntou se o projeto foi ou não aprovado, ou se existiu algum problema com a APSERRA, no 

sentido de fazer avançar o processo. -------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que, há algum tempo, levantou a questão da limpeza que é necessária fazer nos 

espaços envolventes às pistas, essencialmente a pista que liga Peniche ao Casal da Vala. Voltou a 

referir a questão, porque durante o percurso contou 10 máscaras abandonadas, portanto, era preciso 

alguém, de vez em quando, passar por lá e recolher aquele tipo de material que as pessoas de uma 

forma incivilizada colocam no espaço público. ------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão que levantou, na semana passada, sobre a publicidade que o supermercado Aldi 

colocou, que não foi autorizada e o senhor Presidente informou que tinha ordenado que a mesma 

fosse retirada, disse que não foi, o que desautoriza sempre o Presidente da Câmara. Chamou à 

atenção que, para além disso, o problema é que vão retirando a publicidade, mas vão deixando os 

ferros, que irão danificar os postes de eletricidade onde os colocaram. ---------------------------------  

- Reforçou o pedido feito sobre o processo de inquérito ao Setor da Educação, que não foi ainda 

disponibilizado à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Deu conta que, dentro da medida do possível, respondeu, esta manhã, ao senhor Jorge Paulino, 

mas espera completar a situação logo que disponha de mais informação, assim como o fará com 

os senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao atendimento da Divisão de Administração e Finanças e outros, disse que se tem 

conseguido corresponder dentro daquilo que são as espectativas dos munícipes que nos procuram, 

relativamente à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística foi sempre mais complicado, vão 

tentar ver o que será possível fazer para melhorar, está a ser feito um grande esforço e não se 

pretende que as pessoas fiquem sem resposta. --------------------------------------------------------------  

- Em relação ao parecer da senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, leu-o, podemos estar ou não de 

acordo como referiu a senhora Vereadora Cristina Leitão e, na sua opinião, poderá ter razão em 

algumas coisas, noutras poderá não ter, mas irão procurar melhorar em termos de documento. 

Afirmou que não tem medo de assumir a sua posição e todos o devem fazer. -------------------------  

- Sobre o processo da APSERRA, referiu que o processo foi tratado, deveria ter sido presente em 

reunião de Câmara para ratificar, mas terá que verificar. -------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Mostrou-se satisfeito pelo processo ter avançado, mas ficou surpreendido por não ter havido uma 

ratificação, porque a lei diz que o processo deve ser ratificado na semana seguinte à data do 

despacho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara. Henrique Bertino: 

- Disse que iria solicitar uma informação, mas provavelmente houve um lapso. ----------------------  

- Relativamente aos espaços envolventes às pistas, disse que é recorrente, mas agradeceu a 

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

- Em relação ao supermercado Aldi, solicitou à senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita 

Petinga, que os contactasse. Afirmou que, também, constatou o mesmo que o senhor Vereador 
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Jorge Gonçalves referiu no que diz respeito aos ferros. ---------------------------------------------------  

- Sobre o processo do Setor da Educação, disse que iria tentar saber que informação poderiam 

disponibilizar e de que forma. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Deu conta que efetivamente o senhor Presidente lhe solicitou que contactasse o Aldi para a 

retirada imediata, pela segunda vez, dos pendões, falou com a empresa, na quinta-feira à noite, que 

se comprometeram a vir retirar tudo na sexta-feira. Indicou que ao final do dia de sexta-feira foi 

verificar e constatou que as mesmas não tinham sido retiradas. Voltou a contactar o Aldi nesse 

mesmo dia, mas só no sábado conseguiu estabelecer contacto, e a justificação foi de que tinham 

retirado os que estavam mais estragados e solicitaram retirar os restantes apenas na semana 

seguinte, porque não tinham pessoal para o fazer antes. Acrescentou que acabou por se aborrecer 

com a empresa, reforçou que a retirada teria de ser imediata, sendo o prazo limite a terça-feira para 

a retirada de toda a publicidade. ------------------------------------------------------------------------------  

- Aproveitou para dizer que a iluminação de Natal será retirada entre hoje e amanhã. ---------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação aos processos da DPGU, informou que continuarão em atendimento permanente, ou 

seja, há uma pessoa, em permanência, a receber as comunicações. Informou que uma das medidas 

que adotaram foi fazer a digitalização de todos os processos que estão em papel, para que pudessem 

ter mais pessoas em teletrabalho, mas, também, agilizar os processos. Indicou que, neste momento, 

a maior dificuldade, em termos processuais, tem que ver com os processos antigos que ainda estão 

em análise e que se encontram em papel, todos os outros estão, de uma forma ou de outra, a ser 

respondidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador David Brás: 

- Agradeceu todo o esforço que tem sido desenvolvido pela equipa da Proteção Civil e deixou 

votos de continuação de um bom trabalho à Proteção Civil e, também, a todos os serviços do 

Município e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. -----------------------------------------  

- Associou-se aos votos anteriormente mencionados ao senhor professor Dr. Sérgio Leandro e um 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. ---------------------------------------------------------------  

- Aproveitou para partilhar uma preocupação que tem que ver com os resíduos sólidos urbanos, 

porque verifica, com alguma frequência, alguns contentores muito cheios, com sacos à volta que 

acabam por se rasgar e o lixo espalha-se pelo chão. -------------------------------------------------------  

- Desejou as rápidas melhoras ao senhor Vereador Filipe Sales para que possa regressar à sua 

atividade o mais rápido possível. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao senhor professor Dr. Sérgio Leandro, na sua opinião, é um reconhecimento 

unânime, pelo que tem feito e o senhor Vereador Mark Ministro retratou-o bem. Acrescentou que 

tem sido uma peça fundamental, há alguns anos, quer para a ESTM como para alguns projetos, 

nomeadamente o do Smart Ocean. ---------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à questão dos resíduos sólidos urbanos, referiu que é um problema que o Município tem, 

que por vezes é muito localizado e recorrente. Adiantou que, já o disse, e volta a dizê-lo, é preciso 

fazer muito mais do que tem sido feito, mas tem que ver com o comportamento cívico de cada um. 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 
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deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

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

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS: 

 

1) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 

30 de abril para a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------------------  
Deliberação n.º 21/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o trabalho técnico-financeiro desenvolvido no âmbito da transferência de 

competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril do 

Município para as Freguesias e que serviu de base à proposta oportunamente apresentada à Junta 

de Freguesia e à Câmara Municipal; 

Considerando as reuniões realizadas para discussão e concertação das condições de 

transferência das competências previstas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 

de abril; 

Proponho que a Câmara Municipal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

57/2019, de 30 de abril, aprove os termos auto de transferência de competências (em anexo), 

remeta à Junta de Freguesia de Peniche para submissão do mesmo à respetiva Assembleia de 

Freguesia e encaminhe à Assembleia Municipal para aprovação.» (Doc.17 NIPG 20978/20) -----  

 

2) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 

30 de abril para a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ------  
Deliberação n.º 22/2021: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor dos membros da 

Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela 

Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções dos membros da Câmara eleitos pelo Partido 

Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 22 de dezembro 

de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

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

«Considerando o trabalho técnico-financeiro desenvolvido no âmbito da transferência de 

competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril do 

Município para as Freguesias e que serviu de base à proposta oportunamente apresentada à Junta 

de Freguesia e à Câmara Municipal; 

Considerando as reuniões realizadas para discussão e concertação das condições de 

transferência das competências previstas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 

de abril; 

Considerando o ofício da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia de 11 de dezembro de 2020, 

registado sob o n.º 19310, a 16 de dezembro de 2020, a manifestar a concordância com os 

pressupostos da negociação; 

Proponho que a Câmara Municipal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

57/2019, de 30 de abril, aprove os termos auto de transferência de competências (em anexo), 

remeta à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para submissão do mesmo à respetiva 

Assembleia de Freguesia e encaminhe à Assembleia Municipal para aprovação.» (Doc.18 NIPG 

20975/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração 

de voto sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------  

«Declaração de voto 

Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 
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de abril para a Freguesia de Atouguia da Baleia. 
Abstemo-nos na votação da proposta do Presidente da Câmara Municipal relativa ao acordo de 

transferência de competências para a Freguesia de Atouguia da Baleia porque esta proposta 

mantém uma injustiça e uma discriminação daquela Freguesia em relação às demais que se 

mantém desde 2014, embora seja atenuada. 

Entendemos que a Câmara Municipal deveria ter ido ao encontro das solicitações da Junta de 

Freguesia. O valor atribuído por freguês é ainda muitíssimo inferior ao que se verifica nas outras 

Freguesias. Não compreendemos, em comparação com o acordo alcançado com outras 

Freguesias, que não se atribuam mais funcionários à maior Freguesia do concelho, que tem a seu 

cargo 300 kms de caminhos rurais, 20 localidades e 7 cemitérios.» ------------------------------------  

 

COVID-19:  

 

3) Medidas a implementar, decorrentes dos períodos de Estado de Emergência devido ao Covid-

19 – Direito de Superfície sobre um prédio urbano, sito na Avenida da Praia, em Peniche, 

concedida à empresa “Rip Surf – Artigos de Desporto Unipessoal, L.da - Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 23/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 14 de janeiro de 2021, referente às medidas a implementar, decorrentes dos 

períodos de Estado de Emergência devido ao Covid-19 – Direito de Superfície sobre um prédio 

urbano, sito na Avenida da Praia, em Peniche, concedida à empresa “Rip Surf – Artigos de 

Desporto Unipessoal, L.da, para avaliação, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião. 

(NIPG 5745/20) -------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

4) Programa de apoio aos munícipes afetados pela Pandemia da Covid-19 e ao Setor do 

Comércio a Retalho de produtos alimentares e bens de primeira necessidade – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 24/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 14 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando: 

Que o Município de Peniche tem vindo a implementar, desde o início da pandemia da COVID-19, 

em março, diversas medidas extraordinárias de apoio às famílias, empresas e associações; 

Que estas despesas, bem como a quebra de receitas no domínio da prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica e reposição da normalidade, são reportadas 

mensalmente à DGAL; 

A evolução da situação do número de desempregados no concelho de Peniche nos últimos 12 

meses, com a variação do período homólogo de 57% e variação do período anterior de 35%; 
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(N.º de desempregados – Dados do Pelouro Social) 

 

A renovação do Estado de Emergência decretada pelo Senhor Presidente da República através 

do Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, e a Resolução do Conselho 

da Assembleia da República n.º 1-B/2021, de 13 de janeiro, para a Modificação da declaração do 

Estado de Emergência e autorização da sua renovação; 

O Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

nomeadamente as atribuições dos Municípios exaradas no n.º 1 e alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 

23.º do Anexo à referida Lei. 

As competências da Câmara Municipal previstas na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O estatuído no regime excecional para apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente 

da doença pandémica Covid-19 previsto no artigo 4.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, conjugado 

com a Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto e com o Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro. 

Que existe uma dotação orçamental inicial de 30.000,00 euros, prevendo-se que possa chegar a 

50.000,00 euros ainda sem renovações da medida de apoio. 

Proponho a criação do Programa de Apoio aos Munícipes afetados pela Pandemia Covid-19 e ao 

Setor do Comércio a Retalho de Produtos Alimentares e Bens de Primeira Necessidade que 

pretende apoiar as famílias do concelho, que perderam rendimentos durante a pandemia da 

Covid-19, mediante a atribuição da medida “Lado a Lado – Pelas famílias com a economia 

local”, para aquisição de bens alimentares e bens de primeira necessidade em estabelecimentos 

comerciais sediados ou loja no concelho. 

Normas de atribuição: 

PARTE I – DISPOSIÇÕES COMUNS  

Artigo 1.º -  Objeto 

1. As presentes normas estabelecem as regras com eficácia externa para atribuição de apoio 

aos agregados familiares ou pessoas singulares, residentes no concelho de Peniche, há mais 

de 3 (três) meses, com idade superior ou igual a 18 anos, ou inferior, cujo os seus 

rendimentos tenham sido afetados pela situação excecional da doença pandémica Covid-19. 

2. Estas normas regulam igualmente, a atribuição do apoio às famílias carenciadas, o apoio à 

economia local, nomeadamente ao comércio a retalho de bens alimentares e bens de 

primeira necessidade. 

Artigo 2.º -  Definições1 

Para efeitos de aplicação das presentes Normas, entende-se por: 

a) Agregado familiar – O requerente do apoio e aqueles que, integram o respetivo agregado 

familiar, desde que com ele vivam em economia comum: 

1) O cônjuge ou pessoa que viva com o beneficiário, em união de facto, há mais de um 

ano; 

                                                 
1

 (Aqui pode ser importante apresentar e definir as definições que são relevantes para a aplicação do Regulamento, desde que 

as mesmas não reproduzam nem se sobreponham a definições legais. Do mesmo modo, há que ter cautela para que as 
definições se ajustem com as definições dos planos municipais ou de outros regulamentos conexos). 
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2) Os menores, parentes em linha reta, até ao 2.º grau; 

3) Os menores, parentes em linha colateral, até ao 2.º grau; 

4) Os menores adotados restrita ou plenamente; 

5) Os tutelares menores; 

6) Os menores que lhe sejam confiados por decisão judicial ou dos serviços tutelares de 

menores; 

7) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau. 

b) Economia Comum - Consideram-se que vivem em economia comum as pessoas referidas 

na alínea a) do presente artigo, que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham 

estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos, não se 

excluindo deste âmbito as deslocações e/ou ausências de membros, por período de 30 dias, 

ou superior, desde que motivadas por razões de saúde, estudos, formação profissional ou 

relação laboral de caráter temporário. 

c) Rendimento – Valor mensal resultante da soma de todos os recursos do agregado familiar, 

passíveis de tradução em numerário, designadamente provenientes de trabalho, reforma, 

pensão, rendimentos prediais ou quaisquer outros com caráter duradouro ou habitual 

Artigo 3.º -  Princípios 

As atribuições das comparticipações nos termos previstos nas presentes normas regem-se pelos 

princípios da igualdade, equidade, imparcialidade, transparência e boa administração. 

Artigo 4.º -  Natureza do Apoio 

1. A medida “Lado a Lado”, será atribuída mensalmente, com a seguinte capitação: 

         ------- a) 80€ (oitenta euros) por adulto/adolescente com idade igual ou superior a 13 anos; 

        ------- b) 50€ (cinquenta euros) por criança (até 12 anos inclusive), 

2. Esta medida é válida para descontos em todos os estabelecimentos aderentes. 

3. O apoio concedido através desta medida não implica a entrega de valores monetários diretos 

aos beneficiários do apoio; 

4.   A medida “Lado a Lado - Pelas famílias com a economia local” é pessoal, intransmissível e 

digital, pelo que a verificação do beneficiário para entrega dos bens far-se-á através de 

apresentação de documento de identificação com fotografia, nomeadamente Cartão de Cidadão 

ou Bilhete de Identidade, Carta de Condução, Passaporte ou outro documento oficial equivalente 

para o efeito, no momento da apresentação do mesmo no estabelecimento comercial referido na 

presente norma. 

Artigo 5.º -  Beneficiários 

Podem candidatar-se ao apoio todos os agregados familiares ou pessoas singulares, residentes 

no concelho de Peniche, há mais de 3 (três) meses, com idade superior ou igual a 18 anos, ou 

inferior, desde que se encontrem em situação de autonomia económica, e que apresentem 

rendimentos per capita inferior ao estabelecido pelo valor do 60% do IAS (438,81€). 

Artigo 6.º -  Cálculo mensal per capita 

O cálculo mensal per capita do agregado familiar é efetuado de acordo com a formula seguinte: 

R= Rendimento per capita 

RF= Rendimento mensal do agregado familiar 

D= Despesas fixas mensais (empréstimos para compra de habitação permanente e/ou 

rendas de casa e despesas de saúde) 

N= N.º de elementos que compõe o agregado familiar  

RF-D 

R= ____________ 

N 

Artigo 7.º -  Beneficiários do Apoio – Estabelecimentos Comerciais 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 18.01.2021 * Livro 112 * Fl. 39 

1. São estabelecimentos elegíveis os de comércio local com sede no concelho de Peniche, 

considerando-se, para o efeito, comércio local o comércio a retalho, com exceção de grandes 

superfícies comerciais, hipermercados, estabelecimentos de bebidas e tabacos, de jogos, de 

combustível, venda ambulante, instituições bancárias, de crédito e seguradoras;  

2. Os estabelecimentos elegíveis deverão ser devidamente identificados com um elemento 

informativo (selo de estabelecimento aderente), e constar da lista de aderentes. 

Artigo 8.º -  Condições de Utilização da medida  

1. A medida “Lado a Lado” só pode ser utilizada em estabelecimentos aderentes ao 

programa, devendo o beneficiário certificar-se previamente dessa adesão; 

2. Destinam-se à aquisição de bens essenciais, tais como bens alimentares, artigos de higiene 

e limpeza, estando excluídos os bens considerados de luxo ou supérfluos (tais como artigos 

de joalharia e relojoaria, telemóveis) e ainda bebidas alcoólicas, jogos de fortuna ou azar, 

abastecimento de combustíveis e medicamentos.2 

3. O valor atribuído apenas pode ser descontado em compras iguais ou superiores a 10,00 

EUR. 

4. A utilização da medida “Lado a Lado” implica a emissão de faturas com a designação e 

o número de identificação fiscal do Município, devendo o estabelecimento certificar-se da 

identidade do portador da medida “Lado a Lado - Pelas famílias com a economia local”, 

solicitando a exibição de documento identificativo. 

5. O saldo da conta corrente da medida não é passível de conversão em numerário ou outro 

meio de pagamento; 

6. As compras inferiores ao valor atribuído para cada aderente não conferem direito ao 

pagamento do remanescente em numerário;  

7. Os produtos adquiridos por via desta medida não podem ser reembolsados com o objetivo 

de devolução em numerário. 

Artigo 9.º -  Validade do Apoio 

1 - A atribuição da medida, é válida para um período de três meses, distribuído mensalmente, 

podendo o mesmo ser renovado, por igual período, mediante pedido expresso do beneficiário e 

consequente reavaliação das condições de acesso. 

2 - Excecionalmente, por motivos de condições de salvaguarda da dignidade da pessoa poderá 

ainda ser atribuído novo apoio, decorridos 30 dias após a renovação. Compete ao Serviço 

de Planeamento e Intervenção Social do Município fundamentar tal necessidade. 

3- A atribuição das comparticipações nos termos previstos nas presentes normas rege-se pelos 

princípios da igualdade, equidade, imparcialidade, transparência e boa administração. 

Artigo 10.º -  Cessão do direito de apoio 

Constituem causa de cessação do direito a apoio as seguintes situações: 

a) a Prestação de falsas declarações; 

b) o recebimento de outro benefício concedido por outra entidade destinado ao mesmo fim, 

salvo se for dado conhecimento à Município e seja ponderada a situação que justifique a 

acumulação do apoio; 

c) alteração da situação social e económica; 

d) a não apresentação de documentação solicitada em caso de prorrogação. 

PARTE II – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS – PROCEDIMENTO 

Capítulo I - Beneficiários 

Artigo 11.º -  Instrução da Candidatura 

1. A candidatura será ser submetida através da inscrição no portal do Município, disponível 

em www.cm-peniche.pt, indicando para o efeito: 

                                                 
2 O Município tem um apoio próprio para atribuição de Medicamentos. 
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a. dados pessoais e composição do agregado familiar; 

b. descriminação da situação económica a que se encontra (incluindo rendimentos 

auferidos pelo agregado familiar nos últimos três meses; 

c. motivo da insuficiência económica gerada pela situação atual vivida no território   

 nacional. 

Caso o requerente não disponha de meios eletrónicos, poderá solicitar apoio através do número 

de telemóvel n.º 937 430 380 ou do e-mail: ladoalado@cm-peniche.pt 

 ou ainda entregue no Edifício do Gabinete de Apoio às Empresas, sito na Avenida Arquiteto 

Paulino Montez (antigo edifício da Tesouraria das Finanças). 

2. Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a. Documento de identificação; 

b. Atestado de residência com a composição do agregado familiar, emitido pela Junta de 

Freguesia da área de residência (se aplicável); 

c. Comprovativo de Morada; 

d. Últimos 3 recibos de vencimento (se aplicável); 

e. Comprovativo da pensão auferida (se aplicável); 

f. Contrato de arrendamento e/ou recibos de renda de casa; 

g. Despesas com água, eletricidade, gás, educação e despesas de saúde (exclusivamente 

doença crónica); 

h. Declaração de IRS (se aplicável); 

i. Declaração de Rendimento Social de Inserção, emitido pelo Centro Distrital de 

Segurança Social, onde conste o valor da prestação (se aplicável) 

j. Outros documentos necessários à cabal análise de candidatura. 

3. No formulário de candidatura o requerente escolhe quais os estabelecimentos aderentes 

que pretende adquirir os bens. 

Artigo 12.º -  Elegibilidade e Decisão da Candidatura 

1. As candidaturas são analisadas pelo Gabinete de Apoio às Empresas, que poderá solicitar 

informações ou pareceres ao serviço de Planeamento e Intervenção Social que, no prazo 

de 5 (cinco) dias a contar da entrega de todos os documentos dará parecer técnico 

mediante elaboração de informação, podendo o prazo ser prorrogado pelo período de 15 

(quinze) dias perante a complexidade processual devidamente fundamento, desde que não 

coloque em causa o sustento diário da pessoal singular ou agregado familiar. 

2. Com base no parecer técnico, o presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

delegação, emitirá decisão. 

3. A Câmara Municipal é competente para avaliar as reclamações da decisão de 

indeferimento. 

Artigo 13.º -  Indeferimento de candidaturas 

As candidaturas serão indeferidas quando: 

1. O rendimento mensal per capita do agregado familiar for superior ultrapasse 60% 

(sessenta por cento) do Indexante de Apoios Sociais, do ano civil. 

2. O requerente não entrega a documentação exigida nas presentes normas. 

3. Por inexistência de dotação orçamental para o efeito. 

Artigo 14.º -  Obrigações do beneficiário 

O beneficiário obriga-se a informar o Município de Peniche em caso: 

a) alteração de rendimentos do agregado familiar; 

b) alteração de morada; 

c) Alterações da sua situação social e económica. 

Capítulo II – Empresas Aderentes - Procedimento 

Artigo 15.º -  Instrução da Candidatura 

mailto:ladoalado@cm-peniche.pt
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1. Os estabelecimentos comerciais com sede ou loja no concelho de Peniche podem inscrever-

se no sítio do Município (através de formulário próprio), presencialmente com marcação 

prévia, no gabinete de apoio às empresas, através do telemóvel: 937 430 380 ou pelo e-mail: 

gabineteapoioaempresa@cm-peniche.pt ou ainda entregue no Edifício do Gabinete de Apoio 

às Empresas, sito na Avenida Arquiteto Paulino Montez (antigo edifício da Tesouraria das 

Finanças). 

2. Os documentos a entregar na instrução da candidatura são:  

a) no caso de sociedades comerciais: certidão da conservatória do registo 

comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente; 

documento de identificação do(s) representante(s) legal(is); 

b) no caso de associações ou fundações: estatutos; ata de eleição dos corpos 

diretivos; documento de identificação do(s) representante(s) legal(is). No caso de 

pessoas singulares: documento de identificação (entende-se por entregue a sua 

exibição nos termos legais). 

c) Comprovativo de IBAN. 

Artigo 16.º -  Avaliação da candidatura 

1. As candidaturas são analisadas pelo Gabinete de Apoio às Empresas, que no prazo de 5 

(cinco) dias a contar da entrega de todos os documentos dará parecer técnico mediante 

elaboração de informação, podendo o prazo ser prorrogado pelo período de 15 (quinze) 

dias, em caso de complexidade processual. 

2. Com base no parecer técnico, o presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

delegação, emitirá decisão. 

3. A Câmara Municipal é competente para avaliar as reclamações da decisão de 

indeferimento. 

4. Será disponibilizado no sítio do Município a lista das empresas aderentes. Esta listagem 

será disponibilizada em formato papel aos beneficiários e disponível para consulta no 

Gabinete de Apoio às Empresas, no Balcão de Atendimento da Ação Social e afixado, no 

Mercado Municipal e Juntas de Freguesia. 

Artigo 17.º -  Atribuição de Selo Aderentes 
1. Aprovada a candidatura, será atribuído o “selo de aderente”. 

2. A atribuição de selo é objeto de registo e com numeração sequencial. 

3. É entregue e/ou levantado no Gabinete de Apoio às Empresas o “Selo Aderente”. 

4. O Selo Aderente é numerado (pessoal e intransmissível). 

Artigo 18.º -  Processo de Registo e Reembolso das Faturas 

3. O reembolso das faturas é feito mediante a submissão das mesmas na plataforma on-line, ou 

entregue em papel no Gabinete de Apoio às Empresas através de requerimento próprio. 

4. Após a entrega os Serviços Municipais analisarão a documentação, após validar procede-se 

ao seu pagamento 

5. A restituição do valor é efetuada através de transferência bancária, no prazo máximo de dez 

dias úteis. 

PARTE III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18.º Fiscalização, sancionamento e medidas de tutela de legalidade 

1 –  Salvo disposição em contrário, a fiscalização do cumprimento do disposto nas 

presentes normas incumbe ao Município de Peniche, sem prejuízo das competências legalmente 

admitidas às autoridades policiais e administrativas. 

2 –  Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar a que houver lugar, 

o incumprimento das disposições previstas no presente prevê a perda dos apoios. 

Artigo 19.º Contagem dos prazos 

Os prazos de procedimento previstos nas presentes normas contam-se nos termos do Código do 
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Procedimento Administrativo.» (Doc.19 NIPG 1034/21) -------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

5) Nomeação da equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para a empreitada de 

reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e Intergeracional de 

Peniche – Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 25/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação n.º 19/2021, da Divisão de Obras Municipais, datada de 12 de 

janeiro de 2021, em anexo, propõe-se à Câmara Municipal a nomeação dos elementos que 

constituem a Equipa de Fiscalização e de Coordenação de Segurança da empreitada de 

“Reabilitação do edifício da Antiga Central Elétrica para o Centro Cívico e Intergeracional de 

Peniche”.» (Doc.20 NIPG 744/21) ---------------------------------------------------------------------------  

 

6) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em Atouguia da Baleia (Processo 

445.B/OM) – Pelouro das Obras Municipais: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 26/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação n.º 7/2021, da Divisão de Obras Municipais, datada de 07 de janeiro 

de 2021, em anexo, propõe-se que a Câmara Municipal aprove o novo plano de trabalhos e 

respetivo plano de pagamentos apresentado pelo empreiteiro, com fundamento no disposto na 

alínea a) do artigo 312.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) – situação pandémica, 

referente à empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, devendo proceder-se à 

modificação objetiva do contrato conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP, 

designadamente do prazo de execução da obra que passará a ser de 360 dias, devendo o 

empreiteiro ser notificado da decisão.» (Doc.21 NIPG 5267/20) ---------------------------------------  

 

7) Marcação de linha em ziguezague na Travessa do Bom Jesus, n.º 8, em Ferrel – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 27/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o teor da informação n.º 240/2020, da Divisão de Obras Municipais, de 01 de 

setembro de 2020, que esclarece que, conforme a alínea c) do artigo 50.º do Código da Estrada, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 03 de maio, na sua atual redação, é proibido estacionar 

“nos lugares por onde se faça o acesso a pessoas ou veículos a propriedades, a parques ou a 

lugares de estacionamento”, propõe-se indeferir o pedido do requerente para a marcação de linha 

em ziguezague nas traseiras do n.º 8 na Travessa do Bom Jesus, em Ferrel. Propõe-se ainda que, 

antes da decisão final sobre o assunto, se promova a audiência escrita do interessado, 

concedendo-se, para o efeito, o prazo de quinze dias.» (Doc.22 NIPG 9773/20) ---------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

8) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a dezembro de 2020, e fundos disponíveis referentes a 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021 – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------  
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Deliberação n.º 28/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 63/2021, 

datada de 12 de janeiro de 2021, relativo aos mapas de controlo orçamental da receita, controlo 

orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, referentes a dezembro de 2020, 

e fundos disponíveis referentes a dezembro de 2020 e janeiro de 2021. (NIPG 693/21) -------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

9) Informação sobre a relação de obras no Pavilhão – Restaurante na Ilha da Berlenga – 

Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 29/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação registada sob 

o n.º 127, em 15 de janeiro de 2021, da Divisão de Obras Municipais, relativo à relação de obras 

no Pavilhão das Berlengas. (NIPG 1042/21) ----------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

10) Processo de classificação de um moinho de vento, sito no Lugar de Mós, na Freguesia da 

Serra d´El-Rei, também denominado por “Moinho de Ricardo Cardoso” – Pelouro da Cultura: 
Deliberação n.º 30/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 14 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a classificação pelo Município do «Moinho do Ricardo Cardoso», também 

denominado «moinho de vento com engenho situado no lugar de mós», como Imóvel de Interesse 

Público, aprovada em reunião camarária de 13 de agosto de 2007, e na segunda reunião da sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 09 de novembro de 2007 (ponto 10, folha 

127, livro 17, ata n.º 7/ 2007), e que, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Peniche, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em ofício datado de 18 de agosto 

de 2020, comunicou que não possui o seu processo de classificação finalizado, encontrando-se na 

categoria «em vias de classificação», proponho que seja alterada a categoria em que o imóvel foi 

classificado, devendo ser incluído na categoria de Monumento de Interesse Municipal, nos termos 

do artigo 57.º, do Decreto-Lei n.º 309/ 2009, de 23 de outubro, e notificar o proprietário do imóvel 

do desenvolvimento de todas as diligências necessárias para a regularização deste procedimento. 

Proponho igualmente que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.ª do Anexo I, da Lei n.º 75/ 2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

remeta esta proposta para apreciação da Assembleia Municipal.» (Doc.23 NIPG 28/21) ----------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 31/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo onze horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 

termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão 

de Administração e Finanças, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  
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APROVAÇÃO: 

 

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

01 de fevereiro de 2021, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


