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ATA N.º 28/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021
Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Peniche, no Auditório
do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, com a participação dos
Excelentíssimos Senhores 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 Maria Clara Escudeiro Santana
Abrantes, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte
ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 2.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, para
o prédio sito na Rua das Flores – “Relva Longa”, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de
Rogério Costa Sousa Glória - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, garagem e
muros de vedação, para o prédio sito na Rua Principal, no Casal da Vala, apresentado em nome de
Filipe Manuel da Conceição Garcia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------ 3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia e muros, para
o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 77, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Christophe
Hutin – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------ 4) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de edifício
de habitação coletiva e comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua 4 de Agosto, n.º 64, na
Serra d’ El-Rei, apresentado em nome de André da Silva Antunes - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo; ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de condomínio habitacional com
quatro fogos, em regime de propriedade horizontal, para o prédio sito na Rua Casal da Pereira, em
Fetais, apresentado em nome de Vilma Cristina Matias Faget – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo; --------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Barreira Vermelha, no Alto
do Veríssimo, apresentado em nome de Alcides Janeiro Pimentel – Pelouro do Planeamento e
Urbanismo; ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Energia e Ambiente: ------------------------------------------------------------------------------ 7) Projeto de espaços exteriores para o Parque Canino, do Parque Urbano da
Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro Espaços Verdes;
----------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua 5 de Agosto, junto ao n.º 14,
em Ferrel – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Alexandre Herculano, n.º
32, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Alzheimer
Portugal – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, para a criação
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e funcionamento do Gabinete Cuidar Melhor de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - 2021/2022 – Pelouro da
Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Definição dos valores da renda, relativos a realojamentos, em regime de
arrendamento apoiado, sitos no Edifício Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche –
Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato
de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+,
Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em
Mercado Aberto, referentes ao mês de junho de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos; ----------------------------- 14) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de
2021 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------------ Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 15) Ateliês de Verão da Renda de Bilros - 2021 – Pelouro da Cultura; ------------------------------- 16) Programa de celebração do Dia da Rendilheira - Pelouro da Cultura; --------------------------- 17) Homenagem: Comissão do Selo de Garantia de Autenticidade nas Rendas de
Bilros – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 18) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2021
(modificação n.º 12) - Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da
campanha denominada Promoção do Pescado Nacional – Pelouro da Administração Geral; ------------------------- 20) Apoio à Freguesia da Serra d´El-Rei para cedência de uma máquina
Retroescavadora – New Holland LB 110 – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------- 21) Atribuição de apoio ao doutoramento em Arqueologia “Fortificações do
Litoral Oeste” – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de
que é titular Maria do Rosário Henriques Copa Rodrigues - Pelouro da Administração Geral;----------------------- 23) Exposição de trabalhos de alunos da Escola EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em
Peniche - Pelouro da Cultura; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Estúdio Municipal de Dança – Ano Letivo 2021/2022 – Pelouro da Cultura;
------------------- 25) Inscrição da Produção da Renda de Bilros de Peniche no Inventário Nacional
de Património Cultural Imaterial - Pelouro da Cultura; --------------------------------------------------------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e vinte minutos, encontrando-se na
sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------------Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o
período da ordem do dia, Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e
Finanças, durante toda a reunião, 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 seis da ordem do dia, e Sara Gomes, Arquiteta
Paisagista da Divisão de Energia e Ambiente, durante a apreciação do ponto sete. -----------------ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA:
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Na sequência do falecimento do Senhor Vereador Rogério Manuel Dias Cação, no passado dia
06 de julho, o senhor Presidente da Câmara deu posse, ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo
59.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, à cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva
lista, senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, 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 da referida cidadã, pelo que
esta 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. -----------------------------------------------------------------------------------Considerando o falecimento do senhor Vereador Rogério Cação, usaram da palavra os seguintes
membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Foi feito um minuto de silêncio, em homenagem ao senhor Vereador Rogério Manuel Dias
Cação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que estiveram a ver o Regulamento para a atribuição de galardões honoríficos, porque
pensava apresentar uma proposta na próxima reunião. Como se sabe, sendo uma homenagem a
uma pessoa, terá de ser realizada votação secreta, pelo que o farão na próxima semana e, na sua
opinião, o momento adequado para a atribuição da medalha de honra seria no Dia do Município.
- Sugeriu que todos se pudesse pronunciar acerca do senhor Vereador Rogério Cação. ------------- Disse que o senhor Vereador Rogério Cação seria para cada um aquilo que se quisesse reter nas
imagens e nas memórias. Na sua opinião, o senhor Vereador Rogério Cação teria muito para dar
em diversas áreas. Referiu que retinha muitas coisas boas, porque partilhou momentos e situações,
durante vários anos, com o senhor Vereador Rogério Cação que, naturalmente, fez coisas de grande
importância para o concelho de Peniche, foi uma pessoa muito dedicada a muitas lutas,
nomeadamente as questões sociais. Tinha a sua própria visão da vida, dos relacionamentos e,
também, da sociedade. Ficou um grande vazio que não será preenchido e todos gostariam que não
tivesse acontecido, mas a maior perda, na sua opinião, seria para a sua família e para as pessoas
que ele exibia, de uma forma muito clara, e que eram as suas atenções preferenciais. Esperava,
com tudo isto, tirar alguns ensinamentos daquilo que é essencial nas suas vidas e perceber que há
muito mais para além do que se faz no exercício das funções autárquicas. Porque acredita em Deus,
espera que ele esteja em paz. “Um abraço para aquele homem grande que partiu”. ----------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Leu: «Riqueza é termos por perto a nossa família, os nossos amigos, as pessoas de quem
gostamos e por quem temos estima e apreço e, hoje, sem dúvida, eu considero que estou, e creio
que estamos todos, muito mais pobres do que há uma semana atrás. Quero apenas dizer, obrigada
Rogério pela partilha, pela amizade e pelo exemplo de vida e o legado que nos deixa a todos.» -Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:
- Disse que conheceu o senhor Professor Rogério Cação, que era a forma como o tratava, quando
tinha 12 anos e trabalhava na Rádio Litoral de Peniche, onde sempre puxou por si na rádio e agora
quis a vida, uns anos mais tarde, que o conhecesse enquanto Vereador e colega. Indicou que sempre
que lhe foi solicitado ele a ajudou, principalmente numa área que lhe era muito querida, a da
Cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que gostava de ter passado mais tempo com o senhor Vereador Rogério Cação, era sinal
que lhe estariam, hoje, a endereçar estas palavras. Ele chamava-a de Cristininha e ela de Rogerinho
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e com isto é possível perceber que das circunstâncias da vida encontramos pessoas que nos
marcam, a certo momento, e é natural que o Vereador Rogério nos últimos tempos da sua vida
tenha continuado a marcar, porque a marcou a ela e gostaria de ter tido mais tempo para continuar
a privar com ele e a ouvir as suas histórias. A única mensagem que quis deixar: “Teria sido
importante para ele e também para mim que pudéssemos partilhar mais”. --------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Falar do Vereador Rogério: «Nós a partir do momento que nascemos, há uma questão que está
certa que é a nossa morte. O que fazemos da nossa vida é o determinante para nunca morrermos.
O Rogério era uma pessoa que vivia a vida na sua plenitude, era um exemplo como pessoa, dentro
daquilo que era a sua forma de estar, a sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar era um
exemplo de alguém que estava sempre disponível para o outro, independentemente das formas
diferentes de pensar. Isto é um exemplo que nós devemos refletir como uma continuidade. Eu
privei com o Rogério durante muitos anos e tenho muitos bons momentos que recordo com muita
felicidade e muito prazer. Depois falar aqui naquilo que era o conhecimento, a profundidade, a
capacidade de trabalho, aquilo que ele partilhava do seu conhecimento, o que ele puxava pelos
outros, no sentido de levarem a reflecção. A última vez que eu trabalhei, par a par, com o Rogério
foi no desafio da Carta Local do Associativismo e, era mesmo assim, ele colocava-se à disposição,
no sentido daquilo que era o melhor para todos, respeitando, valorizando, considerando e
enquadrando tudo aquilo que era o melhor para a comunidade. Foi este o trajeto da vida dele e
o Rogério, por esse motivo, merece-nos toda a consideração e a eternização naquilo que é o seu
nome, aquilo que ele foi e continua a ser para todos nós.» ---------------------------------------------- Informou que tinha uma proposta para apresentar, hoje, em reunião de Câmara. A Coligação
Democrática Unitária propõe que o Centro Cívico Intergeracional seja denominado por: “Centro
Cívico Intergeracional Professor Rogério Cação”. ------------------------------------------------------- Informou que partilharia um voto de pesar que escreveu. Como tudo na vida o senhor Vereador
Rogério Cação sempre quis ser feliz e sempre lutou pela sua felicidade e sempre a partilhou.
Respeitou o pedido de voto de silêncio, no entanto, solicitou uma salva de palmas, porque o senhor
Vereador Rogério Cação sempre quis demonstrar a sua felicidade. ------------------------------------Todos os presentes bateram palmas ao senhor Vereador Rogério Cação. -----------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que: «Eu era mais velho que o Rogério seis meses, andámos na escola juntos, houve uma
relação de amizade que foi existindo do conhecimento da nossa juventude, até que a vida nos
levou por caminhos diferentes, ele envolveu-se nas questões da política, foi Vereador da Câmara
Municipal, depois eu fui Presidente da Câmara Municipal e ele foi membro da Assembleia
Municipal, e tivemos muitas divergências, mas soubemos ultrapassá-las do ponto de vista pessoal.
É verdade que nos últimos quatro anos essa amizade intensificou-se muito e eu vou ter muitas
saudades dele, porque nós almoçávamos junto, víamos o futebol juntos. Do ponto de vista político
continuámos a ter algumas divergências, que é normal, mas soubemos superá-las em relação de
uma amizade que era real e sincera. O Rogério fez muito por esta terra, do ponto de visto de todo
o seu envolvimento social, cultural e político, e Peniche perde, com o seu desaparecimento, nos
vários domínios.» ----------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Propôs um voto de pesar, pela morte do realizador e ensaísta Ricardo Costa. ----------------------- Em relação à Covid-19, deu conta que existe uma evolução negativa, de alguma forma já
esperada. Disse que as situações são dispersas, o que levanta maiores dificuldades. Caso na
próxima quinta-feira se mantiver esta incidência, o concelho passará para risco elevado. ----------- Sugeriu que durante o mês de agosto apenas se realizassem as reuniões dos dias 09 e 23, ambas
com caráter público. -------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Felicitou o atleta Rodrigo Coelho, da Secção de Ginástica da Serrana - Associação Desportiva
Cultural e Recreativa de Serra d´El-Rei, que se sagrou campeão de duplo minitrampolim, escalão
Sub-21, na prova internacional Scalabiscup, realizada em Santarém. Aproveitou para felicitar
também os treinadores e a estrutura diretiva da Serrana pelo excelente resultado. -------------------- Deu nota que, na quinta-feira, receberam do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
a informação que será colocada para consulta pública a proposta de portaria que fixa o valor da
taxa devida pelo acesso à área terrestre da Ilha da Berlenga. --------------------------------------------- Relativamente ao Aquatlo Jovem, informou que a prova foi cancelada pela Federação. ----------- Em relação à Co-Pesca 2, deu conta que os dias propostos para a apanha de percebe serão a quarta
e quinta-feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:
- Em relação à Certificação Nacional de Rendas de Bilros, informou que seremos, a partir da
próxima semana, o 18.º produto artesanal nacional certificado e, atualmente, somos o produto
artesanal com o maior número de produtores inscritos. --------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse que ele próprio e a senhora Vereadora Cristina Leitão iriam utilizar o período de antes da
ordem exclusivamente para manifestar o pesar pelo falecimento do senhor Vereador Rogério
Cação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Disse que iria apresenta o voto de pesar e, também, a proposta de o Centro Cívico Intergeracional
passar a denominar-se “Centro Cívico Intergeracional Professor Rogério Cação”. ----------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse que, na semana passada, esteve presente na reunião de Câmara a senhora Maria João
Marques, relativamente a um processo de construção em Ferrel. Indicou que ficou combinado
disponibilizar o processo para que os membros da Câmara Municipal pudessem consultar e até à
data não houve qualquer informação sobre o assunto nem foi disponibilizado o processo. --------- Solicitou informações sobre o processo n.º 1171/20, do senhor Fernando José Veríssimo Ferreira
que aguarda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à questão levantada pelo senhor Fábio Veríssimo, na reunião da semana passada,
sobre o primeiro concurso da concessão do Parque de Campismo, ficou o compromisso de se
analisar junto do Gabinete Jurídico se existiu, da parte da Câmara Municipal, alguma
irregularidade, do ponto de vista da não notificação dos concorrentes para a anulação do concurso.
Referiu que o assunto teria de ser resolvido o mais breve possível, até porque se o senhor Fábio
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Veríssimo tiver razão e se a Câmara Municipal, ao não ter notificado, criou um problema
complicado de ordem jurídica, pode levar à anulação do concurso seguinte. -------------------------- Relativamente ao processo do senhor Emanuel Noivo, aguardar que a senhora Chefe da Divisão
informasse sobre a reunião que teve com o mesmo. ------------------------------------------------------- Em relação à senhora Catarina Amador, proprietária do lote 19, na Urbanização da Furninha,
indicou que foi solicitado que se verificasse se existia algum parecer da senhora Dra. Fernanda
Paula Oliveira, sobre esta matéria, e que o mesmo fosse disponibilizado. ----------------------------- Informou que continuava a receber emails, relativamente ao ruído do Bar do Alter Eggo. -------- Deu conta que recebeu um email do senhor Dr. Carlos Santana, Advogado, relativamente a um
processo que, segundo informou, se arrastava desde 2019. Disse que gostaria de obter uma
informação sobre o processo e sobre uma carta aberta que foi endereçado ao senhor Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ficou chocado e gostaria que o informassem, sobre as construções de madeira, junto ao Baleal.
Disse que as construções amovíveis de madeira são discutíveis, numa situação normal e num
terreno normal, neste caso não, tudo o que existe naquela zona é Reserva Ecológica Nacional,
Rede Natura 2000, sem hipótese de legalização. Perguntou se a Câmara Municipal tinha
informação da fiscalização, esta informação deu origem a quê. ----------------------------------------- Disse que não fazia sentido que o parque de estacionamento da Tupatur esteja livre e as pessoas
estacionem os carros até aos bares da praia e ao lado do passadiço, quando apenas falta colocar
um sinal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Em relação aos processos, disse que iria tentar saber que informações existem disponíveis.------ Relativamente à questão do senhor Fábio Veríssimo, deu conta que a informação estava a ser
elaborada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o processo de loteamento da senhora Catarina Amador, indicou que a informação seria
elaborada, até porque, em relação a este processo, existem muitas questões que vinham de trás, o
processo de loteamento era muito complicado e muito incompleto, que tem estado a ser avaliado.
- Quanto ao Bar Alter Eggo, referiu que o assunto estava com a Guarda Nacional Republicana, no
entanto, iria averiguar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao processo do senhor Dr. Carlos Santana, expressou que, em princípio, aquilo que
contestam está autorizado, no entanto, solicitou que se averiguasse. ----------------------------------- Quanto à questão do Baleal, solicitou uma informação exaustiva, tendo em conta alguns
pormenores que o senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu, mas que ainda não lhe chegou. ------ Sobre o estacionamento no acesso à praia, informou que deu orientações para que se colocassem
sinais de proibição de estacionamento, nas proximidades das concessões e da praia. No que diz
respeito ao passadiço, a ideia era colocar limitadores. ---------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Relativamente à questão da vacinação, referiu que, de acordo com a informação lhe tem chegado,
estava a funcionar mal, em Peniche, e existe um grau de comparação entre Peniche e a Lourinhã.
Disse que tentou perceber a razão de, em Peniche, estar a correr mal e, segundo lhe foi dito, chegou
à conclusão que existe falta de espaço para o recobro e se alguém se sentir mal, é encaminhado
para um posto de vacinação, significando que, de dois postos de vacinação, apenas fique um a
vacinar. Sugeriu que, junto do ACES, se questionasse o motivo de não se utilizar outros espaços,
com melhores condições. -------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou uma informação sobre a criação de uma NUT II, em Santarém, aprovada pela Oestecim,
que engloba o Oeste e o Médio Tejo. ------------------------------------------------------------------------
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Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Sobre a vacinação do concelho, correspondente ao ACES Oeste Norte, disse que que os
profissionais de Saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares têm feito tudo para que as coisas corram
bem. Reconheceu que a Câmara Municipal, com a colocação da tenda e a colocação de
trabalhadores à disposição, para as necessidades administrativas, foi importante. Disse que não se
poderia dar início a uma vacinação quando grande parte da listagem de pessoas a ser vacinadas
está a vermelho, o que significava que as pessoas não confirmaram, logo, não há certeza de que a
pessoa irá estar ou não presente. Esta situação obrigava que os profissionais disponíveis para
vacinar, teriam que se preocupar em fazer contactos e a solicitar ao ACES autorização para vacinar
a pessoa, e isto não poderia acontecer. Acrescentou que, enquanto profissional de Saúde e, neste
momento, com a responsabilidade de Vereadora da Câmara Municipal de Peniche, se deveria junto
do ACES Oeste Norte, questionar o que está a acontecer, para que as coisas decorram com aquilo
que são as necessidades locais. Disse, ainda, que, relativamente à atualização do espaço e à
proposta que a Câmara Municipal fez para a utilização do Pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde,
deveria ser revista, porque os profissionais de Saúde estão disponíveis para o que for necessário
para a população e têm-no demonstrado. Referiu que todas estas situações deveriam ser revistas e
pensadas, até porque, atualmente, o envelhecimento dos recursos humanos dos Cuidados de Saúde
Primários é algo muito sério e, num futuro quase que imediato, iremos ter problemas no nosso
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Informou que este assunto já foi falado com a senhora Diretora do ACES, e não poderia deixar
de dizer que o argumento foi utilizado, no entanto, a Câmara Municipal não pode mandar onde
não tem competência. Por outro lado, sentia que a falta de bom funcionamento, em certos
momentos, da marcação para a vacinação, tinha que ver com o facto de as pessoas serem
convocados por dois lados e a Câmara Municipal não se poderia imiscuir, mas disponibilizou-se
para arranjar um espaço em condições e, inclusive, chegaram a sugerir que a marcação da
vacinação fosse gerida pelo Município. Agora, se o Município não tivesse disponibilizado recursos
humanos para fazer o acompanhamento dos infetados, provavelmente teriam havido uma crise.
Adiantou que há pessoas que só podem fazer o que lhes compete, mas uma grande parte dos
funcionários do Município se disponibilizam e mesmo em situações de risco têm-no feito. -------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, para o prédio sito
na Rua das Flores – “Relva Longa”, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Rogério
Costa Sousa Glória - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------Deliberação n.º 631/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 57.55 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua das Flores
– “Relva Longa”, localidade de Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche, sob o n.º 12699, e inscrito na Matriz Urbana da
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respetiva freguesia, sob o artigo n.º 9592, para ser integrada no domínio público.» As senhoras
Vereadoras Cristina Leitão e Clara Abrantes, não estavam presentes na sala durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.479 DPGU 256/20) --------------------------------------------------------2) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, garagem e muros de
vedação, para o prédio sito na Rua Principal, no Casal da Vala, apresentado em nome de Filipe
Manuel da Conceição Garcia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------Deliberação n.º 632/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao
pedido de licenciamento para construção de uma moradia bifamiliar, garagem e muros de
vedação, a realizar no prédio sito na Rua Principal, localidade de Casal da Vala, apresentado em
nome de Filipe Manuel da Conceição Garcia, no dia 05 de junho de 2021, conforme proposta de
despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 de
julho de 2021, nomeadamente nas seguintes condições:
3- Os muros laterais devem respeitar a morfologia da envolvente próxima, nomeadamente, não
ultrapassar a altura dos muros existentes das moradias adjacentes. O projeto de arquitetura é
omisso quanto a este tema, pelo que deverá apresentar alçados laterais com a representação dos
muros.
4- Deverá ser reformulado o documento relativo à calendarização de obra apresentada,
considerando o transmitido na informação do Gabinete de Saneamento e Apreciação Liminar,
datada de 02 de julho de 2021, nomeadamente, por apresentar “diferentes prazos de conclusão
de obra”.» As senhoras Vereadoras Cristina Leitão e Clara Abrantes, não estavam presentes na
sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.480 DPGU 526/21) ------------------------3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia e muros, para o prédio sito
na Rua da Liberdade, n.º 77, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Christophe Hutin –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 633/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao
pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia e muros, a realizar no prédio
sito na Rua da Liberdade, n.º 77, localidade de Casais Brancos, apresentado em nome de
Christophe Hutin, no dia 13 de novembro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 de julho de 2021,
nomeadamente nas seguintes condições:
2.Deverá o autor do projeto identificar em planta as áreas comuns e as áreas privadas previstas,
conforme justifica em memória descritiva, com a devida compatibilização com a peça desenhada
n.º “2A”, salientando-se que a autorização de utilização só pode ser concedida autonomamente
para uma fração autónoma quando as partes comuns dos edifícios em que se integram estejam
também em condições de serem utilizadas, conforme previsto no n.º 2, do artigo 66.º, do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
3.Observa-se que a operação urbanística proposta respeita o alinhamento previsto para o local
supramencionado. Salienta-se que é competência do requerente executar as respetivas obras de
infraestruturas e de urbanização na frente do seu prédio, de acordo com o estabelecido no artigo
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50.º do RMUE.
4.Deverá o requerente formalizar a cedência gratuita de área para domínio público municipal,
relativa às obras de urbanização na frente do prédio, com a entrega dos elementos específicos
para o efeito.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.481 DPGU 1089/20) ----------------------------------------4) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de edifício de habitação
coletiva e comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua 4 de Agosto, n.º 64, na Serra d’ ElRei, apresentado em nome de André da Silva Antunes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:
Deliberação n.º 634/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de
licenciamento para demolição do existente e construção de edifício de habitação coletiva e
comércio e / ou serviços, a realizar no prédio sito na Rua 4 de Agosto, n.º 64, localidade de Serra
d’El-Rei, apresentado em nome de André da Silva Antunes, no dia 28 de julho de 2020, conforme
proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada
de 08 de julho de 2021, nomeadamente na condição do requerente regularizar a cedência da área
prevista, para integração no domínio público municipal, competindo-lhe executar as respetivas
infraestruturas urbanísticas na frente do seu prédio, cf. dispõe o n.º 1 do artigo 50.º do RMUE de
Peniche.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.482 DPGU 650/20) --------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para construção de condomínio habitacional com quatro fogos, em
regime de propriedade horizontal, para o prédio sito na Rua Casal da Pereira, em Fetais,
apresentado em nome de Vilma Cristina Matias Faget – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:
Deliberação n.º 635/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto n.º 3
do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual
redação (RJUE), apresentado no dia 11 de fevereiro de 2020, em nome de Vilma Cristina Matias
Faget, para construção de condomínio habitacional, constituído por 4 fogos, em regime de
propriedade horizontal, para o prédio sito na Rua Casal Pereira, localidade de Fetais, conforme
proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada
de 08 de julho de 2021, nomeadamente na condição de:
1.2. A requerente deverá apresentar o pedido de regularização da área de cedência ao domínio
público (requerimento próprio), juntando a planta identificada como planta de cedências,
acrescentando a respetiva área.
1.5. Antes da emissão do alvará de construção deverá apresentar ficha de descrição da obra, com
a retificação das áreas descritas, conforme o parecer de 05 de maio de 2021, do gabinete de
saneamento, bem como o requerimento corrigido sobre o tipo de operação urbanística
(Construção de condomínio habitacional constituído por 4 fogos, em regime de propriedade
horizontal) a realizar.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante
a apreciação e votação deste assunto. (Doc.483 DPGU 154/20) ----------------------------------------6) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Barreira Vermelha, no Alto do
Veríssimo, apresentado em nome de Alcides Janeiro Pimentel – Pelouro do Planeamento e
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Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 636/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar a operação de destaque para o prédio sito na Barreira Vermelha, localidade Ato do
Veríssimo, em nome de Alcides Janeiro Pimentel, verificando-se que estão reunidas as condições
constantes no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação e consequentes n.º 6 e 7 do artigo 6.º do já referido diploma citado. Neste sentido, não se
vê inconveniente na emissão da respetiva certidão.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não
esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.484 DPGU 499/21) --DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE:
7) Projeto de espaços exteriores para o Parque Canino, do Parque Urbano da Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro Espaços Verdes: ------Deliberação n.º 637/2021: Deliberado retirar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, para reformulação da proposta, devendo a mesma ser presente numa
próxima reunião. A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 13448/21) ---------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e colocação
da respetiva sinalização rodoviária, na Rua 5 de Agosto, junto ao n.º 14, em Ferrel – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 638/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
no exercício das funções de Presidente, datada de 06 de julho de 2021, que a seguir se transcreve
e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------«Para efeitos do Previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro, que procede à
quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.ºs 41/2002
de 20 de agosto, e n.º 13/2013 de 26 de junho, pelo Decreto–Lei n.º 39/2010 de 26 de abril, e pelo
Decreto Regulamentar n.º 2/2011 de 3 de março, e considerando a informação da Divisão de
Obras Municipais n.º 286/2021, datada de 2 de junho de 2021, propõe-se apreciação e
homologação de sinalização rodoviária para lugar de estacionamento para pessoa com
mobilidade condicionada na Rua 5 de agosto, junto ao n.º 14, em Ferrel.» A senhora Vereadora
Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.485
NIPG 1589/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e colocação
da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Alexandre Herculano, n.º 32, em Peniche – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 639/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
no exercício das funções de Presidente, datada 06 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e
de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------«Para efeitos do Previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro, que procede à
quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.ºs 41/2002
de 20 de agosto e n.º 13/2013 de 26 de junho, pelo Decreto–Lei n.º 39/2010 de 26 de abril, e pelo
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Decreto Regulamentar n.º 2/2011 de 3 de março e considerando a informação da Divisão de
Obras Municipais, datada de 19 de março de 2021, propõe-se apreciação e homologação de
sinalização rodoviária para lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada
na Rua Alexandre Herculano, n.º 32, em Peniche.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não
esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.486 NIPG 19449/20) PROTOCOLOS:
10) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Alzheimer Portugal –
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, para a criação e
funcionamento do Gabinete Cuidar Melhor de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---Deliberação n.º 640/2021: Deliberado retirar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara,
em funções de Presidente, datada de 24 de junho de 2021, para reavaliação. A senhora Vereadora
Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
10510/21)--------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
11) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - 2021/2022 – Pelouro da Solidariedade
Social: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 641/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer técnico do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 1 de julho de
2021 que se anexa, com o registo n.º 1351/2021, proponho que a Câmara Municipal, nos termos
do n.º 1 e 3 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento do Município de
Peniche, proceda à audiência prévia de todos os candidatos, manifestando intenção de deferir e
indeferir as candidaturas de acordo com a grelha anexa à referida informação.» A senhora
Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.487 NIPG 13102/21) -------------------------------------------------------------------------12) Definição dos valores da renda, relativos a realojamentos, em regime de arrendamento
apoiado, sitos no Edifício Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche – Pelouro da
Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 642/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 2 de julho de
2021, que se anexa, com o n.º de registo 1359/2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso
da sua competência definida na alínea g) do n.º1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, e na 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 Arrendamento Apoiado, aprove a proposta de definição dos
valores das rendas de casa indicados na referida informação, de acordo com a situação
socioeconómica de cada agregado familiar.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve
presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.488 NIPG 13190/21) --------RECURSOS HUMANOS:
13) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho
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a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de
Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto,
referentes ao mês de junho de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos: ----------------------------Deliberação n.º 643/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos
trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo,
CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças),
e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de junho de 2021.
A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação deste
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2021 – Pelouro
dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 644/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2021. A senhora Vereadora Cristina
Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. -------------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
15) Ateliês de Verão da Renda de Bilros - 2021 – Pelouro da Cultura: -----------------------------Deliberação n.º 645/2021: Deliberado aprovar a proposta da Vereadora Ana Rita Petinga, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a necessidade de captação e manutenção de jovens públicos para a aprendizagem
das técnicas de execução da Renda de Bilros de Peniche no período das férias escolares, proponho
que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a dinamização dos Ateliês de Verão da
Renda de Bilros, agendados de 19 de julho a 31 de agosto, na Escola Nova de Peniche.» A senhora
Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.489 NIPG 13050/21) -------------------------------------------------------------------------16) Programa de celebração do Dia da Rendilheira - Pelouro da Cultura: ------------------------Deliberação n.º 646/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do programa de celebração
do Dia da Rendilheira, a ser dinamizado de dia 15 a 18 de julho do corrente ano. A senhora
Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG
13042/21)--------------------------------------------------------------------------------------------------------17) Homenagem: Comissão do Selo de Garantia de Autenticidade nas Rendas de Bilros –
Pelouro da Administração Geral:---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 647/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da homenagem que será
feita à Comissão do Selo de Garantia de Autenticidade nas Rendas de Bilros. A senhora Vereadora
Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 13042/21)
DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
18) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e ao
Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2021 (modificação n.º 12) Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 648/2021: Deliberado aprovar a proposta da Vereadora Ana Rita Petinga, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal aprove a alteração permutativa aos documentos previsionais,
para o ano 2021 – modificação n.º 12, conforme consta dos documentos anexos à referida
informação.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.490 NIPG 13585/21) ----------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
19) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da campanha
denominada Promoção do Pescado Nacional – Pelouro da Administração Geral: ---------------Deliberação n.º 649/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando que a Docapesca – Portos e Lotas, S.A., solicitou, através de e-mail registado sob
o n.º 10151, em 08 de junho de 2021 (NIPG 10697/21), a colaboração do Município de Peniche,
no âmbito da sua campanha “Promoção do Pescado Nacional”, e reconhecendo a importância
da promoção deste pescado nacional, 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,
autorize o apoio à campanha “Promoção de Pescado Nacional”, conforme solicitado e de acordo
com a disponibilidade do Município.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente
na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.491 NIPG 10697/21) -------------------20) Apoio à Freguesia da Serra d’ El-Rei para cedência de uma máquina Retroescavadora –
New Holland LB 110 – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------Deliberação n.º 650/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando que a máquina retroescavadora – New Holland LB110, com a matricula 29-LB29, adquirida no ano de 2001 e, desde essa data, está ao serviços da Freguesia de Serra d’El-Rei,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da
Assembleia Municipal para que autorize, no uso da competência prevista na aliena j) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Município de Peniche a ceder a
máquina Retroescavadora – New Holland LB110 – matricula 29-LB-29, à Freguesia de Serra
d’El-Rei.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não esteve presente na sala durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.492 NIPG 6776/21) -------------------------------------------------------21) Atribuição de apoio ao doutoramento em Arqueologia “Fortificações do Litoral Oeste” –
Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 651/2021: Deliberado aprovar a proposta da Vereadora Ana Rita Petinga, datada
de 08 de julho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea u), do n. º1, do artigo 13º, do Anexo I,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio à realização do projeto de doutoramento
“Fortificações do Litoral Oeste” por parte do investigador José Bruno.» (Doc.493 NIPG
13177/21)--------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.07.2021 * Livro 112 * Fl. 564

22) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular
Maria do Rosário Henriques Copa Rodrigues - Pelouro da Administração Geral: ---------------Deliberação n.º 652/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Considerando a reclamação da munícipe senhora Maria do Rosário Henriques Copa Rodrigues,
a esta edilidade a 14 de janeiro de 2021, por danos provocados na recolocação da campa dos
seus familiares no cemitério municipal a 09 de janeiro de 2021, e considerando que, após a devida
participação da ocorrência à Seguradora, esta veio declinar qualquer responsabilidade, alegando
que a apólice contratada garante responsabilidade civil extracontratual (prejuízos indiretos),
sendo este evento enquadrável no âmbito da responsabilidade civil profissional, não garantida no
presente contrato.
Considerando a informação n.º 1262/21, do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho de 18 de
junho de 2021, em anexo, em que se verifica a existência de 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 deferir o pedido apresentado por se encontrarem preenchidos, cumulativamente, os
pressupostos do dever de indemnizar.» (Doc.494 NIPG 983/21) ---------------------------------------23) Exposição de trabalhos de alunos da Escola EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em Peniche - Pelouro
da Cultura: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 653/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º
1358/2021, datada de 02 de julho de 2021, referente à exposição de trabalhos de alunos da Escola
EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em Peniche. (NIPG 12901/21) -----------------------------------------------24) Estúdio Municipal de Dança – Ano Letivo 2021/2022 – Pelouro da Cultura: ----------------Deliberação n.º 654/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º
1357/2021, datada de 02 de julho de 2021, referente ao Estúdio Municipal de Dança – Ano Letivo
2021/2022. (NIPG 12897/21) --------------------------------------------------------------------------------25) Inscrição da Produção da Renda de Bilros de Peniche no Inventário Nacional de
Património Cultural Imaterial - Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------Deliberação n.º 655/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º
1341/2021, datada de 30 de junho de 2021, referente à inscrição da Produção da Renda de Bilros
de Peniche no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial. (NIPG 12684/21) -----------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 656/2021: 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 doze horas e vinte e cinco 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. -------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.07.2021 * Livro 112 * Fl. 565

APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
23 de agosto 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)
_____________________________________

