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ATA N.º 53/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique 

Bertino Batista Antunes, Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Vice-Presidente, Ana Rita 

Trindade Petinga, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel 

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

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

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

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Estudo de alinhamentos para a criação de passeios e estacionamento, na Rua 

Principal, na Bufarda - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------ ------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para alteração de construção 

existente (adega) para habitação unifamiliar, na Rua Sacadura Cabral, n.º 10, em Peniche, 

apresentado em nome de António Carlos Eusébio Gago da Silva - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de exploração pecuária, sita em Vale 

Reimo, em Ferrel, apresentado em nome de Carlos José Ricardo Vala - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício 

habitacional, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado em nome de Pro 

Portugal - Mediação Imobiliária, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------  

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

licença n.º 136/16, sito na Estrada dos Casais, Quinta da Neta, em Ferrel, apresentado em nome de 

Quinta da Neta - Combustíveis, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, 

comércio e estacionamento em cave, para o prédio sito na Rua dos Gualdinos, em Casais do Baleal, 

apresentado em nome de Vítor Sousa Gualdino - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-----------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações do Hotel Atlântico 

Golfe, para o prédio sito na Avenida do Golfe S/N, em Consolação, apresentado em nome de 

Marteleira Hotelaria, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------- --------------------------  

 ------------------- 8) Solicitação de terreno para instalação de espaço de jogo e recreio 

(polidesportivo descoberto), apresentado pela Junta de Freguesia de Ferrel - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Declaração de cedência, apresentada em nome de Sci Villa Bella - Societé 

Civile Immobilier – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de armazém e garagem, para o 

prédio sito na Rua dos Moinhos, em São Bernardino, apresentado em nome de Maria José Barbosa 

de Menezes Pimentel - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento 

para constituição de 16 lotes, sito em Casais do Baleal, apresentado em nome de José Veríssimo 

Leitão Pereira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------------------------------------------  
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 ------------------- 12) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro 

Cívico e Intergeracional de Peniche – Proposta de anulação de concurso anterior, de aprovação de 

novos projetos e de abertura de novo concurso público - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --  

 ------------------- 13) Empreitada de construção da ligação pedonal e ciclável entre o Parque 

Urbano de Peniche e o Casal da Vala - Proposta de aprovação de projetos de execução e de abertura 

de concurso público para contratação da empreitada – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

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

 ------------------- 14) Marcação de linha em ziguezague, em frente ao n.º 32 da Rua das Amoreiras, 

em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Limpeza de telhado da Escola Secundária de Peniche, por administração 

direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Marcação de linha em ziguezague ou colocação de pilaretes, em frente ao n.º 

50-A da Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Trânsito;------------- --------  

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

de urbanização do processo L11/00, em nome de Lagarfil, Construções, L.da – Pelouro das Obras 

Municipais;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Colocação de pilaretes, no Largo Nossa Senhora da Conceição, n.º 2, em 

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

 ------------------- 19) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com 

mobilidade condicionada, na Avenida das Escolas, n.º 11, r/c Esq.º, em Peniche – Pelouro do 

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

 ------------------- 20) Passagem de peões, na Estrada dos Casais C.M. 1407, Zona do Parque de 

Merendas, em Ferrel – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Candidatura “Construção do Percurso Pedonal e Ciclável – Ligação ao Casal 

da Vala” – Pelouro dos Fundos Comunitários; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Candidatura “Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica” – Pelouro 

dos Fundos Comunitários; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Constituição de fundo de maneio para 2019, a favor do representante do 

Município de Peniche na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche – Pelouro das 

Finanças;----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24)  Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro 

 de 2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 

de Peniche – Pelouro dos Recursos Humanos;------------ -------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Administração e Finanças – Pelouro 

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

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

 ------------------- 27) Equipamento de Diogo Alexandre Rodrigues, instalado no Parque de 

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

 ------------------- 28) Funcionamento do Mercado Municipal nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 

(segundas-feiras) – Pelouros dos Mercados; ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Concurso público para empreitada de ampliação das redes de água e 

saneamento e execução de ramais domiciliários – Abertura de procedimento – Serviços 
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Municipalizados de Água e Saneamento; -------------------------------------------------------------------  

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

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

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2018, e fundos disponíveis 

referentes a novembro e dezembro de 2018 – Pelouro das Finanças;-------------- ---------------------  

 ------------------- 31) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianuais de Investimentos 

e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 

24) – Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 32)  --- Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Travessa dos  

Canteiros, em Atouguia da Baleia, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de 

competências celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às 

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

 ------------------- 33) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Travessa dos 

Clérigos, em Geraldes, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências 

celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------  

 ------------------- 34) Inclusão de equipamento na lista de equipamentos afetos ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro de 

Ligação às Freguesias; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia da Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias; -------  

 ------------------- 36) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia de Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias; --  

 ------------------- 37) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia da Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias; -------  

 ------------------- 38) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia de Ferrel, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Licenciamento do evento denominado Festival de Sopas, requerido pela 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com 

isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral;----------------- -------------------------------------  

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

 ------------------- 40) Atribuição de apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Peniche, ao abrigo do Protocolo de Cedência do imóvel na Rua João de Matos Bilhau, n.º 30, em 

Peniche, para a substituição de caixilharias nos vãos de janelas e portas – Pelouro do 

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

 ------------------- 41) Autorização para instalação de relva artificial no logradouro da sede da 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, na Rua João de Matos Bilhau, n.º 30, 

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

 ------------------- 42) Atribuição de apoio ao Clube de Ténis de Peniche, para substituição da 

vedação dos campos de ténis, no âmbito da aprovação da candidatura submetida ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas do Instituto Português do Desporto e da Juventude – 

Pelouro do Associativismo;------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Atribuição de apoio ao Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, no âmbito de 

uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização dos 
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bailes de Fim de Ano – Pelouro do Associativismo;------------- -----------------------------------------  

 ------------------- 44) Atribuição de apoio ao Centro Social Nova Aliança, no âmbito de uma 

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

Natal- Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 45) Agradecimento pelo apoio prestado, no âmbito da realização do Campeonato 

do Mundo de Badminton Sub-19, na cidade de Markham, no Canadá, apresentado pelo atleta 

Tomás Coelho – Pelouro da Administração Geral.-------------------- ------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

A reunião foi interrompida entre as doze horas e quarenta minutos e as catorze horas e vinte e dois 

minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o 

período de audição do público e durante o período antes da ordem do dia, Josselène Nunes 

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

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

Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação dos pontos um a treze da ordem do dia, Etelvina Alves, Técnica 

Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e 

votação dos pontos nove a onze da ordem do dia, David Goncalves e Gisela Fernandes, Técnicos 

Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação 

e votação do ponto um da ordem do dia, Alexandra Tormenta, Técnica Superior de Urbanismo da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto onze da 

ordem do dia, e Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos cinco, doze e treze da ordem do dia. ------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.º 41, da reunião camarária realizada no dia 3 de outubro de 2018, mas não foi 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

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

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

- José Manuel, representante da Associação dos Operadores das Marítimo-Turísticas, disse que o 

assunto tinha que ver com o sistema de funcionamento na Ilha da Berlenga. Referiu que estavam 

a chegar ao fim do ano e, normalmente, antes de acabar o ano, tinham uma reunião com o Conselho 

Estratégico, para se certificarem de como correram as coisas dos dois lados, ou seja, da parte da 

marítimo-turística e da parte da reserva, e como até à data não foi feita qualquer reunião, nem 

sabem nada do que se está a passar, pensaram dirigir-se à Câmara Municipal para relembrar a 

situação. Disse que na Câmara todos eram interessados pelas situações que dizem respeito à sua 

terra, principalmente ao turismo e à zona que, atualmente, têm com mais turismo. Perguntou se já 

era possível saberem o que se estava a passar na reserva, uma vez o senhor Presidente da Câmara 

ser, também, o Presidente do Conselho Estratégico. Referiu que convinha que o Conselho 

Estratégico ajudasse a resolver a situação, juntamente com os senhores Vereadores da Câmara 

Municipal, que são os representantes do povo, e gostaria que este ano pudessem colocar mais 
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regras e paz, e que aquilo não tivesse que seguir caminhos de Decretos-Lei e coisas mais 

complicadas. Disse que aquela situação deveria ser, o mais rapidamente, resolvida, porque estavam 

no fim do ano, e dali ao Carnaval, eram dois meses, e, com muita rapidez, teriam o Verão à porta, 

acabando por ter a situação, na Ilha da Berlenga, igual à dos outros anos, fazendo, cada um, o que 

entende. Renato, representante da Associação dos Operadores das Marítimo-Turísticas, felicitou 

a Câmara Municipal pela intervenção que fez na estrada entre o Cais e o Farol, referindo que 

aquela estrada há já muitos anos, que necessitava daquela intervenção e já tinha sido abordada por 

eles, diversas vezes e, agora, alguém teve a coragem de o fazer, o que agradeceu. Em relação à 

Ilha da Berlenga, disse que o que realmente os preocupava, e que já foi ali abordado pelo senhor 

José Manuel, era que, chegados àquela altura, não sabiam o deveriam vender às pessoas, porque 

estavam no início do ano, estava na altura de fazerem os contratos com os hotéis e com as agências 

de viagens, de reprogramarem os seus sites, e não o podem fazer.  Referiu que há dois anos fizeram 

três viagens, o ano passado manteve-se igual e este ano não sabem quantas irão fazer, ou seja, 

andam sempre na incerteza, sem saber o irá acontecer. Disse, ainda, que havia investimento, como 

era óbvio, que são feitos a pensar no pressuposto, porque lá estão, e precisam saber o que é que 

vão poder fazer, o que vão vender o que vai ser possível. Disse, ainda, que o ano passado foi 

abordado, numa das reuniões, uma abertura do cais, no meio, referindo que isso seria uma mais 

valia para todos, porque desobstruía o cais, não lhe parecendo uma obra muito grande.  Fez 

referência ao lixo na Marina, porque este ano a recolha do lixo, naquela zona, correu muito mal, 

mas, provavelmente, se pensassem reforçar, colocando um ou dois contentores grandes, talvez 

resolvesse a situação. Relativamente ao estacionamento nos eventos, disse que não havia razão 

para um estacionamento ser fechado, três dias antes do evento, e a desculpa que davam era que as 

pessoas iam para a Berlenga para lá acampar, referindo que, se entendessem, passassem aquela 

responsabilidade para as empresas marítimo-turísticas, porque sabiam quem iria para ficar e quem 

ia e voltava, logo, as pessoas que fossem para ficar seriam informadas por eles, que teriam que 

tirar o carro do estacionamento, isto com a exceção da festa em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, porque sabem que a logística era maior, apesar de, este ano, ter sido acordado fecharem 

no dia 1 de agosto e fecharam a 29 de julho, mas que a responsabilidade não era da Câmara 

Municipal, seria com a Docapesca e a Organização da festa. Disse, ainda, que, na sua opinião, em 

relação ao estacionamento na Marina, juntos conseguiriam encontrar um bom caminho para aquilo, 

porque apesar de saber que Peniche tinha uma grande visibilidade, após a festa, o que compreende, 

no imediato àqueles dias, eram muito prejudicados. O senhor José Manuel disse que enviou uma 

carta, para todos os organismos que tutelam a Ilha da Berlenga, há muitos meses, e não obteve 

resposta. Disse, ainda, que a carta foi enviada para o Instituto da Conservação e Natureza e 

Florestas, o Ministério do Ambiente, a Câmara Municipal de Peniche, a Capitania do Porto de 

Peniche, a Reserva Natural das Berlengas e a DJRN. Referiu que gostaria apenas de alertar para 

as situações que estão criadas e para que as próximas sejam emendadas, com regras, porque se não 

as houver, nunca chegarão a consenso. Referiu que durante uma conversa com o senhor 

Comandante da Capitania, falaram sobre a forma de resolver a situação na Berlenga, uma vez que 

não tinha meios humanos para lá colocar a trabalhar. Disse, ainda, que colocou a questão a algumas 

pessoas, e uma dessas pessoas que consultou, era da opinião que não eram necessárias pessoas a 

tomar conta de ninguém na Ilha da Berlenga, mas teria que haver um maior controlo à saída de 

Peniche, aquando do embarque, e havendo pessoas a mais, não saíam.  Disse que, na sua opinião, 

era uma sugestão bastante viável, que poderia ser pensada, porque alguma coisa teria que ser feita, 

no sentido de ser melhor para todos, sem excessos, como tem havido. O senhor Presidente da 

Câmara agradeceu as questões colocadas, e disse que como deveriam calcular, não iriam ser 

debatidas, nem resolvidas ali, até porque são muitas, têm-se arrastado há bastante tempo e algumas 

delas já foram abordadas com as entidades com competência na matéria. Disse que sabia que, caso 

a senhora Dr.ª Maria de Jesus Silva Fernandes falte, teria que ser substituída, mas acompanhando 
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a situação da senhora, entendeu, por bem, dar algum tempo para que se recomponha, para fazerem 

a reunião do Conselho Estratégico, e, na sua opinião, não era aconselhável marcar uma reunião, 

ultrapassando e não aguardado a oportunidade do ICNF e da senhora Doutora decidir se estava ou 

não em condições, a breve trecho, de estar presente na reunião, que está prevista realizar-se em 

janeiro. Referiu que, inclusive, a senhora Secretária de Estado do Território e Ambiente, virá a 

Peniche, no dia 11 de janeiro, e um dos assuntos agendados, é a Berlenga, que não está esquecida, 

mas têm que ser tomadas medidas mais drásticas com as pessoas envolvidas, como aconteceu, nas 

duas reuniões que se fizeram, desde o inicio do mandato. Referiu que o problema tinha que ver 

com as pessoas que estão na Berlenga e fazem daquilo a sua vida, que, também, têm que perceber 

o que estava em causa, e nas reuniões não há consenso. Disse que não defendia a ideia de não estar 

lá ninguém, em termos de autoridade, porque alguém teria que ter a competência de lá estar a fazer 

o policiamento e a garante a segurança daquele território, que é português, e não seria a Câmara 

Municipal, na sua opinião, a ter aquela função. Disse que teriam que aguardar, que pretendia fazer 

a primeira reunião do Conselho Estratégico para saber o que fazer a seguir e com quem falar, para 

além da senhora Secretária de Estado. Disse que se agravava cada vez mais, porque cada vez 

existem mais investimentos, com o propósito de retirar dividendos económicos do transporte de 

pessoas e quanto mais isso acontecer, mais agravava a situação, e depois não digam que é apenas 

o Cabo Avelar Pessoa, porque são mais unidades a querer rentabilizar o seu negócio e recuperar o 

investimento de capital, mas há muito tempo que alguém deveria ter limitado. Disse que iriam 

tentar procurar sensibilizar e encontrar do outro lado pessoas que percebam que têm que ser 

tomadas decisões e medidas, não deixando aberturas nos regulamentos e nas leis portuguesas, que 

permitam que qualquer pessoa que tenha dinheiro, possa ir a qualquer ponto do país para comprar 

licenças e fazer o que tem sido feito, não tendo nada contra ninguém.  Deu conta que durante o 

ano, a sua maior preocupação foi tentar aligeirar o mau impacto que existe na Berlenga, a vários 

níveis. Disse, ainda, que foram feitas reparações na Estrada, pelos trabalhadores do Município, na 

sua opinião, muito bem-feitas, e, entende, que terão de continuar, porque existe uma grande 

necessidade de investimento, porque durante anos não foram efetuadas intervenções.  Disse que 

as necessidades eram grandes, nomeadamente ao nível do abastecimento de água, a substituição 

de todos os depósitos e do espaço onde eles estão colocados, mas, também, o próprio restaurante. 

Referiu que, em janeiro, depois de concluído o relatório, iria apresentar a situação, relativamente 

à concessão do restaurante, à Câmara Municipal, que, também, precisa de grandes investimentos, 

que têm que ser planeados ao longo do tempo. Disse que os investimentos iriam ser feitos por 

prioridades, tal como foi resolvido o problema da encosta junto ao cais, que, lamentavelmente, foi 

feito numa altura que já não deveria ter sido feito, e que lhes causou alguns problemas. Referiu 

que havia uma grande preocupação, em relação à Berlenga, devendo todos ter consciência que 

aquilo era o grande retrato do concelho, para muita gente que nos visitava. Concluiu dizendo que 

iria marcar a reunião do Conselho Estratégico, com a senhora Dr.ª Maria de Jesus, verificar qual 

seria a predisposição da senhora Secretária de Estado, depois, perceber qual seria a abertura do 

Conselho Estratégico, e qual a vontade de tomar decisões, em relação à Secretaria de Estado e ao 

Governo, posteriormente, verificar o balanço e, a partir dali, se houver necessidade de realizar 

mais reuniões com a senhora Secretária de Estado ou outra entidade, iriam fazê-las. Em relação à 

questão dos contentores na Ribeira, disse que não se recorda de ter sido chamado à atenção sobre 

alguma coisa que tenha corrido mal na Marina, mas admitiu que possa ter corrido, mas se os 

serviços não tiverem conhecimento, dificilmente tomarão medidas. Disse que não seria descabido, 

a colocação dos novos contentores naquele local. Deu conta que estava a aguardar um ofício da 

Docapesca, que tinha que ver com o Clube Naval de Peniche, a transferência da grua e outras 

intervenções, porque, em setembro de 2018, teve uma reunião com a Docapesca e o Clube Naval 

de Peniche, onde foi dada, da parte da Câmara Municipal, abertura para colaborar, em que o 

propósito seria retirar a grua, inclusivamente, se possível, retirar os combustíveis e melhorar aquela 
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zona. Em relação aos eventos, disse que, internamente já falaram e já verificaram que devem 

avaliar a situação e estudar para que as coisas funcionem melhor, porque, na sua opinião, teriam 

que haver soluções e, independentemente das justificações que vêm, devem fazer um esforço para 

que aquilo não tenha que acontecer. Relativamente à festa em Honra de Nossa Senhora da Boa 

viagem, disse que falou com a Organização e o que lhe responderam foi que falaram com as 

Marítimo-Turísticas e não havia nenhum problema. Disse, ainda, que não houveram os cuidados 

que, provavelmente, deveriam ter existido, mas que, pelo menos, lhes sirva de alerta, para que em 

2019, a ocupação dos espaços sejam pensados e decididos, que os horários e os dias de ocupação, 

sejam decididos, que tenham em conta que não houve aquela aproximação, que é necessário existir 

o envolvimento de todos e que se procure uma solução, o melhor possível, para todos, porque,  

também, achava que não fazia sentido nenhum, aquilo estar bloqueado, aqueles dias todos. Disse 

que iriam ver como conseguiriam, talvez respeitando os interesses das muitas partes envolvidas, é 

que conseguiam fazer com que aquele espaço funcione bem, porque há que reconhecer que todos 

aqueles serviços, mas, também, a festa em Honra de Nossa Senhora da Boa viagem, são 

importantes para a nossa terra, para o seu desenvolvimento e, também, para nos sentirmos bem. 

Em relação à carta, disse que poderiam abordar ponto por ponto, mas não ali, por ser tão complexa, 

envolvendo um conjunto de entidades, que terá que ser avaliado, uma parte, pelo menos, no 

Conselho Estratégico, uma vez que dizia respeito a todos. O senhor Vereador Filipe Sales 

agradeceu a presença. Referiu que o senhor Presidente da Câmara disse, e bem, que não iriam, ali, 

naquele dia, discutir todas as matérias que ali foram abordar, mas ainda bem que as trouxeram. 

Recordou que, no dia 12 de Março de 2018, após alguma insistência, a Câmara Municipal teve 

uma reunião ordinária onde, o seu ponto número dezoito foi “Modelo de gestão e controlo de 

visitação e capacidade de carga humana na reserva Natural das Berlengas” e, aquela reunião foi 

na véspera de um Conselho Estratégico, que decorreu no dia 13 de março,  e era importante que a 

Câmara Municipal tivesse uma posição concertada sobre o modelo de gestão e controlo de 

visitação, porque o senhor Presidente diz, e com razão, mas que, ele próprio, não percebia qual era 

a dúvida. A questão é que os próprios operadores marítimo-turísticos, o que faziam, era defender 

os seus interesses económicos, caberia às entidades públicas, sejam elas o ICNF, a Câmara 

Municipal, a APA, tentar ao máximo decretar as regras o mais razoáveis possível, e naquela 

reunião, citou o senhor Vereador Jorge Gonçalves. “sugeriu que quem estivesse presente na 

reunião do Conselho Estratégico que vincasse a posição da Câmara Municipal de definir regras 

com antecedência para que as pessoas que fazem a sua vida económica com base nesta atividade 

possam conhecer as regras e condições em que devem exercê-la.” e o senhor Presidente, na semana 

seguinte, disse que: “daria nota do resultado da reunião do Conselho Estratégico e que 

posteriormente, seria definida uma estratégia pela Câmara Municipal sobre o que se pretende 

para a Berlenga nos próximos anos”, ora bem, foi ali colocada uma questão, relacionada com a 

saúde de um funcionário ou dirigente de um outro organismo, era óbvio que as instituições viviam 

muito de quem lá trabalhava, mas não podem estar a amarrar a necessidade de discussão sobre o 

modelo de gestão da Berlenga, a quem quer que seja, fruto das circunstâncias em que estava. Disse 

que participou na maioria das reuniões de Câmara, deste ano, após o dia 12 de março, e que se 

recorde, não foi feita qualquer diligência por parte da Câmara Municipal no sentido de definir uma 

estratégia, citando “para o que se pretende para a Berlenga, nos próximos anos”. Disse, ainda, 

que com a vinda, ali, daqueles munícipes, que estão em representação da Associação dos 

Operadores das Marítimo-Turísticas,  reforçaria a pertinência de agendar um ponto, numa reunião 

de Câmara, por forma a que possam fazer um debate, amplo, descomplexado e, eventualmente, 

envolver ao máximo os operadores marítimo-turísticos, que para si é que era importante, porque 

sabem que correrem o risco de, a qualquer momento, sair uma portaria ou um decreto do Governo 

que iria impossibilitar que as atividades, que têm sido desenvolvidas ao longo dos últimos anos, 

possam continuar, mas era importante que a Câmara Municipal, numa lógica de antecipação, 
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pudesse apresentar uma proposta de modelo de gestão para a visitação na Ilha da Berlenga, mas 

uma proposta concertada, e não apenas entre os sete membros que pertencem àquele órgão 

executivo, com todos aqueles que são os stakeholders, naquele caso, aqueles que trabalham e que 

fazem a sua vida direta ou indiretamente naquela zona da Reserva Natural da Ilha da Berlenga. O 

senhor Vereador Rogério Cação disse que, no fundo, corroborava as preocupações ali trazidas, 

que também são da Câmara Municipal, e concordava que têm que, por antecipação, criar condições 

para que elas sejam corrigidas. Disse que, naturalmente, haviam vários interesses, que são os 

interesses dos operadores, que num primeiro momento era legitimamente económico, mas também 

acreditava que os próprios operadores também têm outro tipo de preocupações que são ambientais, 

que são ecológicas, que são de conservação do espaço, porque se não tiverem isso em atenção, 

qualquer dia a atratividade da Ilha da Berlenga deixa de existir. Referiu que subscrevia o que foi 

dito pelo senhor Vereador Filipe Sales, que teriam que retomar aquela discussão ali. Disse que 

achava muito importante a posição que o Conselho Estratégico venha a tomar, uma vez que é lá 

que estão os “cabecilhas”, porque o grande problema da Berlenga sempre foi haver muita gente a 

mandar e depois é muito difícil concertar posições. Disse que se aquilo estivesse entregue a uma 

entidade, provavelmente há questões que estão ali a ser colocadas, que não se colocariam, mas 

assim não, porque há, de alguma maneira, uma distribuição de responsabilidades que torna tudo 

muito mais difícil. Disse, ainda, que a Câmara acabava por fazer aqueles trabalhos que sabe que 

são seus e, portanto, era fácil, do ponto de vista da decisão, quando são grandes decisões, como 

por exemplo, o excesso de carga da Berlenga, até porque o próprio espaço não tem condições para 

receber tanta gente, mesmo reconhecendo que se fizeram alguns esforços para tentar, mas era 

preciso fiscalização que, também, não há. Disse que era muito cético, quando se dizia que os meios 

são insuficientes para o fazer, porque, na sua opinião, há outras tarefas que, eventualmente, 

estavam a ser feitas, mas era uma questão de prioridades. Disse que estava de acordo com o senhor 

Presidente, também acha que teria que haver autoridade na Berlenga, porque é um espaço com 

pessoas e tem que haver alguém que mande, mas também tem que haver autoridade no embarque, 

porque era daqui que as pessoas iriam para lá. Disse que havia uma série de contradições, o 

aumento do volume da capacidade de carga para Berlenga, era um contrassenso, defende-se que 

há lá gente a mais, mas continuam a aumentar a capacidade de levar gente para lá, que, na sua 

opinião, seria um dos primeiros pontos a intervir, Referiu que, evidentemente,  estavam num 

quadro de competitividade e as pessoas são livres, mas há condições para limitar a emissão de 

licenças, porque se continuarem assim, seria quase impossível, gerir aquilo que é a carga da 

Berlenga, porque toda a gente faz três viagens, e essas questões, obviamente, que eram difíceis de 

controlar. Disse que a questão do estacionamento era de simples resolução, seria uma questão de 

acordos e, na sua opinião, o bom senso poderia prevalecer. Sobre a questão do lixo na Marina, 

disse que, obviamente, se poderia, com alguma facilidade, resolver. Disse, ainda, que, 

provavelmente, teriam que levar, a muito curto prazo, uma nova discussão sobre a questão da 

Berlenga. O senhor Presidente da Câmara disse que tinham muito para discutir e iriam ter 

oportunidade para o fazer. Clarificou que não se concentravam licenças do Porto ali, 

concentravam-se licenças que vinham de outros lados e isso é que agravava a situação. Disse que 

nos últimos anos, acrescentou-se muito às capacidades de transporte de passageiros para a 

Berlenga. Referiu que, há um ano, desconhecia que as licenças poderiam vir de Vila Real de Santo 

António ou do Minho e que, na sua opinião, deveriam ter sido tomadas medidas, mas vão procurar 

avaliar o melhor possível, porque se fosse fácil já estava há muito tempo resolvido, e se houvesse 

um consenso, entre todos, era muito fácil resolver. Disse que teriam que discutir o assunto, com 

todos os envolvidos, esperando que os senhores Vereadores apresentem propostas para que se 

encontre uma solução que seja melhor que aquela que tem acontecido nos últimos anos. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves começou por cumprimentar os representantes da Associação das 

Marítimo-Turísticas e, também, pelos assuntos que ali trouxeram. Relativamente à questão que o 
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senhor Presidente colocou, sobre os senhores Vereadores apresentarem propostas, disse que os 

senhores Vereador não participavam nas reuniões do Conselho Estratégico, e portanto, o que 

verificavam era que quando se discutia ou queriam discutir mais em pormenor alguma coisa, não 

podiam perder tempo naquele momento, e como em março já houve uma reunião do Conselho 

Estratégico e era para se discutir o que pretendiam da Berlenga, e já estavam em Dezembro, 

passaram 10 meses em que não discutiram nada e, na sua opinião, era importante que isso se 

fizesse, até porque lhe parecia que a reunião do Conselho Estratégico devia ter, mais ou menos, 

um calendário definido, porque o futuro da Berlenga deve ser discutido e deve ser estabilizada 

atividade, quer das pessoas que lá vão e podem frequentar, quer das pessoas que fazem da sua vida 

económica o espaço da Ilha da Berlenga. Disse, ainda, que o Conselho Estratégico não poderia 

reunir em cima da época do verão e tomar decisões que ninguém saberia se seriam as mesmas do 

ano passado, porque isso não interessaria a ninguém, nem a quem quer visitar, nem a quem quer 

trabalhar naquela área, nem a Peniche no conjunto daquilo que pode representar em termos de 

desenvolvimento da Ilha da Berlenga. Referiu que gostaria, na realidade, que a reunião do 

Conselho Estratégico fosse marcada, ou para o final do ano ou para o inicio do ano, não 

significando que depois, durante o ano, se possam fazer outras reuniões, mas aquelas que definem 

e que definisse algumas situações mais estáveis e que não se cingisse apenas à época de cada ano, 

e que a câmara, previamente, pudesse fazer uma discussão à volta daquela matéria. O senhor 

Presidente da Câmara disse ao senhor José Manuel que quando generalizava e dizia que agora 

estava pior, agradecia que, se fosse da sua responsabilidade que o dissesse, com muita frontalidade, 

como ele também o faz. Disse, ainda, que todos sabiam que a Berlenga era uma questão 

complicada, a maior complicação era porque as operadoras marítimo-turísticas, na generalidade, 

não se entendem, também, sabem que a associação acabava por ficar numa posição de fragilidade 

devido ao que acontece entre eles. Referiu que teria que ver como iria estruturar a discussão, 

nomeadamente a da Câmara Municipal, mas teria que falar com a senhora Dr.ª Maria de Jesus, 

para perceber quando ela estará recuperada e quando poderiam marcar a reunião, ficando mais 

confortável fazer a discussão depois de perceber o que o Governo pretende em relação à Berlenga, 

porque era evidente que a Câmara Municipal, e isso assumia, teria que discutir com alguma 

profundidade a questão da Berlenga, que tem muitas variáveis, mas grande parte delas podem 

dependem deles, mas, também, das suas influencias. Disse que deveria ser feito o balanço, tal 

como no ano passado, verificar onde existem consensos e, a partir dali, ver quais as necessidades 

e quais as decisões ou as propostas que devem ser feitas. Disse que havia uma coisa que estava 

para além de tudo, que era conseguir garantir condições de segurança para todos os que lá vão e, 

por vezes, aquilo que acontece na Berlenga, são situações muito frágeis naquele aspeto e que, 

provavelmente, poderá ser surpreendente, é que não ocorram mais acidentes naquele cais e, 

naquele pequeno pedaço do mar, quando aparecem as embarcações todas ao mesmo tempo. 

Referiu que os outros decidiam, mas eles tinham a obrigação de, entre todos, conseguirem ter uma 

decisão, uma orientação, uma ideia para o que pretendem para a Berlenga, porque seria mais fácil, 

em relação às outras entidades. Em relação ao lixo, solicitou que enviassem um email alertando, 

que seria encaminhado aos serviços. -------------------------------------------------------------------------  

 

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: 
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- Informou que, em princípio, teria que haver uma reunião extraordinária, dia 21 ou dia 27, 

relativamente à candidatura do Fosso da Muralha. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que 

só poderia estar no dia 27. O senhor Vereador Filipe Sales disse que poderia no dia 21. O senhor 

Presidente da Câmara disse que foi feito um grande esforço para conseguirem que a empresa 

fizesse todas as peças. Disse que para submeterem a candidatura, convinha ser o mais cedo possível 

e, o dia 21, tinha que ver com o facto de poderem antecipar, porque depois ficavam no limite e o 

processo poderia ficar bloqueado. Disse que o essencial da proposta era o resultada da discussão 

feita, em reunião de Câmara, e, inclusive, posteriormente, poderiam alterar, ainda, algumas das 

orientações do próprio projeto nos setores, fundamentalmente, nos que não vão ser contemplados 

nesta primeira proposta, que tem muito a ver com o regulamento e a ver, se tem ou não, com o 

Parque das gaivotas, porque ainda estava a ser quantificada. O senhor Vereador Filipe Sales disse 

que o interessante, num assunto daquela natureza, era que toda a Câmara Municipal, os eleitos que 

estão mais vezes ali, pudessem estar na reunião, atendendo à natureza do assunto a ser discutido e 

deliberado. Referiu que era um facto que há 15 dias tomaram uma deliberação acerca das reuniões 

de câmara neste período, mas talvez conseguissem encontrar uma data que pudesse ser 

conveniente.   O senhor Presidente da Câmara disse que se estivessem de acordo e, por hipótese, 

a empresa lhes fornecesse as peças em falta e que tivessem condições de fazerem uma reunião no 

dia 19, à noite. O senhor Vereador Rogério Cação disse que não poderia no dia 19. O senhor 

Presidente da Câmara disse que partilhavam e, depois, tomavam uma decisão. Referiu que era 

espectável o processo ser presente na reunião de hoje, mas não foi possível. -------------------------  

- Informou que o Chefe de Gabinete, Francisco Lourenço, iria deixar de exercer funções, em 

janeiro, por razões profissionais. Aproveitou o momento para agradecer o trabalho desenvolvido, 

a capacidade que tem para ocupar aquelas funções. Referiu que não seria fácil substituir uma 

pessoa como ele, principalmente pelo relacionamento que conseguiu com todos os que ali 

trabalham, mas, também, com as pessoas que foi contactando com o exterior. -----------------------  

- Informou que, de momento, não iria proceder a nenhuma nomeação para Chefe de Gabinete. ---  

- Informou que, a partir de janeiro, a senhora Teresa Bettencourt, iria desempenhar funções de 

Assessora de Imprensa, através de avença. ------------------------------------------------------------------   

- Informou que a edição do Jornal Municipal já se encontra disponível. -------------------------------   

- Informou que o Município iria dispor de uma agenda de eventos, trimestral, que deverá chegar 

durante a semana. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez referência ao excelente concerto de Natal, que a Freguesia de Atouguia da Baleia, com a 

Banda Filarmónica e o Coral Stella Maris promoveram, no passado sábado, na vila de Atouguia 

da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que foi interessante participar numa festa de crianças, em Ferrel, no Jardim de Infância, 

onde se verificou o envolvimento dos dirigentes, dos pais e dos colaboradores. ----------------------  

- Deu os parabéns ao senhor António Jorge, da Freguesia de Atouguia da Baleia, que completou 

100 anos, no dia 13 de dezembro. Disse que era de registar a vitalidade, a alegria de viver e o 

humor que aquele senhor demonstra. ------------------------------------------------------------------------  

- Fez referência às festas do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, e a forma 

como ambas decorrem, à tarde com as crianças e à noite com os adultos. -----------------------------  

- Deu conta de uma reunião, na semana passada, na Câmara, com o senhor Dr. Vítor Sequeira, das 

Infraestruturas de Portugal, onde abordaram um conjunto de assuntos, nomeadamente a questão 

da descentralização, das Estradas Nacionais 114 e 247, as questões de segurança, os semáforos, as 

obras do IP6, sinalética, etc. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Registou com agrado a visita do senhor Secretário de Estado da Economia, à empresa Nigel, que 

é uma empresa de referência Nacional, nomeadamente, em relação aos seus produtos, mas 

também, à sua imagem. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, na reunião do dia 7 ou 14 de janeiro de 2019, irá estar a equipa do PDM. --------------  
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Senhor Vice-Presidente da Câmara, Mark Ministro: 

- Felicitou os vários Agrupamentos de Escolas, pela realização do corta mato escolar, na semana 

passada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a Escola Secundária de Peniche pelo seu 59.º aniversário, que, cordialmente, enviaram 

uma carta, de agradecimento que passou a ler: “À Câmara Municipal de Peniche, pela 

disponibilidade que demonstrou no acolhimento dos alunos dos cursos profissionais da Escola 

Secundária de Peniche, na sua formação em contexto de trabalho.” -----------------------------------  

- Felicitou o Grupo Desportivo Atouguiense, pelo seu jantar de Natal, que contou com a presença 

de elementos da Associação de Futebol de Leiria. ---------------------------------------------------------  

- Fez referência ao Concerto da Academia Stella Maris, ontem, à tarde, pautado por duas situações 

interessantes, a intergeracionalidade dos alunos e o envolvimento dos alunos, quer do canto, quer 

de instrumentos, que tocaram em conjunto. Desejou-lhes boa viagem, porque irão a Milão, assistir 

a um concerto “Ludevico Einaudi”. --------------------------------------------------------------------------  

- Informou que a empresa Odisseia Viva, através do senhor Tiago Bernardino, irá, na próxima 

quarta-feira, fazer a inauguração do novo Catamaran, convidando todos os senhores Vereadores a 

estarem presentes, pelas 16:30 horas, para a viagem inaugural. -----------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Ana Rita Petinga: 

- Informou que esteve presente, na passada quinta-feira, com o Técnico Superior, Rodolfo 

Veríssimo, em Coimbra, sobre a reprogramação dos Fundos do Portugal 2020. Disse que foi uma 

apresentação bastante importante para todos os Municípios e para todas as Oestecim. Referiu que 

aguardavam por mais pormenor, sobre o que poderia chegar sobre aquele assunto. ------------------  

- Felicitou a turma de teatro da Universidade Sénior e o seu professor, senhor Rogério Cação, pela 

peça de Natal que proporcionaram a todas as crianças do concelho de Peniche, intitulada “O Natal 

dos bonecos”. Relembrou que hoje iria haver uma atuação, aberta à população de Peniche, no 

auditório Américo Gonçalves, na Escola Secundária de Peniche, pelas 21 horas. --------------------  

- Fez um agradecimento especial ao senhor Marco Neves, pela sua disponibilidade para vir 

apresentar os seus dois últimos livros, numa iniciativa conjunta do Município de Peniche e da 

Associação Juvenil de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Associou-se aos votos anteriormente endereçados e às felicitações apresentadas pelo senhor 

Vice-Presidente da Câmara e pela Senhora Vereadora Ana Rita Petinga. ------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, os painéis outdoor, na Estrada Nacional 247, uma matéria por si, já muitas 

vezes abordada. Disse que, uma vez que a resposta não chegou, fez uma pesquisa simples e 

percebeu que aqueles painéis pertenciam a uma empresa denominada “Johnson Félix, L.da, sediada 

em Santa Bárbara, na Lourinhã. Solicitou que a Câmara Municipal pudesse saber quem mandou 

instalar aqueles outdoors, que são propriedade daquela empresa. O senhor Presidente da Câmara 

agradeceu a informação prestada, mas estava a aguardar a informação jurídica. ----------------------   

- Perguntou sobre a ocupação do espaço hídrico, na Regueira do Poço, em Atouguia Baleia. Disse 

que era uma matéria que a Câmara Municipal foi alertada em 2015, e até agora não conseguiu 

tomar uma medida, nem sequer fazer uma avaliação detalhada e fidedigna daquela situação. 

Lamentava que uma situação que, na sua opinião, seria simples, continue, passados aqueles anos 

a ter que ser levantada e reforçada ali. O senhor Presidente da Câmara disse que os serviços não 

conseguiam dar resposta a todos os processos, porque são as mesmas pessoas para múltiplos 

processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao Plano Florestal do Pinhal de Ferrel, o senhor Presidente tinha dito que estava 

para breve a apresentação daquele instrumento, perguntou quais eram os timings, se já tinha sido 
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entregue e se já estava em posse da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse 

que o Plano de Gestão Florestal e o Plano de Prevenção Florestal estavam feitos, referindo que 

eram dois instrumentos. Deu conta que tiveram um primeiro contacto com empresa do Plano de 

Gestão, que fez uma apresentação do documento, com os técnicos da área do ambiente e com o 

senhor Engenheiro Florestal, que estava contratado desde o mês passado. Disse que estava 

programada uma reunião, para a tarde, do dia de hoje, que tinha que ver com o Plano de Prevenção, 

onde iria estar o senhor Engenheiro Florestal, ligado à Câmara Municipal da Lourinhã, que esteve, 

também, anteriormente, ligado à Câmara Municipal de Peniche, com o Engenheiro Florestal do 

Município de Peniche e com o Comandante Operacional da Proteção Civil do Município de 

Peniche. Disse que foram feitas propostas de alteração, solicitado o parecer do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, e estavam na fase de fechar o Plano de Prevenção. 

Referiu que os dois planos seriam presentes em reunião de Câmara, se possível, em janeiro de 

2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Reforçou o pedido, que já fez por diversas vezes, sobre a informação relativamente à habitação 

social, no concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que a informação deveria 

estar preparada, mas estavam a aguardar fechar o procedimento, em relação à reabilitação dos 

Bairros do Calvário. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, a listagem das propriedades municipais. Disse que, na última vez que 

abordaram aquela matéria, o senhor Presidente referiu que era do conhecimento da Câmara que 

seriam 60 propriedades, depois retificou, que seriam 30 e, nos seus arquivos percebeu que, no 

inicio do mandato anterior, foi-lhes prestada uma listagem de propriedades municipais, que tinham 

que ver com a área do Vila Maria onde iriam instalar o parque desportivo, que já contava com um 

numero elevado de propriedades, e uma vez que tem o compromisso de, até final do ano, entregar 

propostas relativamente ao PDM, pediu urgência para puder terminar o documento. O senhor 

Presidente da Câmara disse que se referiu algum número, não se recordava em que contexto o 

fez. Disse que ninguém sabia dizer quais eram as propriedades do Município, uma vez que não 

existia um setor para o património. Deu conta que iria começar a funcionar neste momento, com 

duas funcionárias, mas que iria demorar algum tempo a organizar. Disse, ainda, que se o PDM 

estiver dependente do conhecimento, exaustivo, de todas as propriedades municipais, 

provavelmente não poderiam fechá-lo. A senhora Vereadora Cristina Leitão referiu que não disse 

que iriam deixar de decidir o PDM enquanto não tivessem a listagem, o que disse foi que era 

importante conhecerem a listagem existente, que poderia estar em atualização. Disse que o que 

pedia era que, à listagem já existente, de 2013, ir-se anexando aquilo que já é conhecido e à medida 

que se vai conhecendo, o senhor Presidente iria dando a informação, porque era importante para 

algumas decisões no PDM. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma relação das coimas, das contraordenações e dos autos levantados, quais eram as 

percentagens de cobrança e de resolução dessas infrações. Disse que na ordem do dia, estavam o 

controlo orçamental, para conhecimento, e verifica que, relativamente a taxas e outras receitas, 

estavam bastante deficitários naquela rubrica. O senhor Presidente da Câmara disse que estava 

em poder da Chefe da Divisão de Administração e Finanças para validação. -------------------------  

- Solicitou, novamente, a listagem da utilização dos autocarros Municipais. --------------------------  

- Disse que, na última Assembleia Municipal, houve uma referência, por parte do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Serra d´El-Rei, sobre lavagem de contentores que na Serra d´El-Rei foi 

deficitária, por que não foram lavados uma única vez este ano. Perguntou qual era a monitorização 

que o Município fazia daquelas lavagens, qual era a relação que tinha com aquela empresa que 

lavava os contentores e de que forma podem atestar que as relações contratuais estavam a ser 

cumpridas. O senhor Presidente da Câmara disse que o surpreendia muito, mas de qualquer 

forma, foi feito um pedido aos serviços para confirmar, e logo que exista a confirmação, será 

endereçado aos senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------------   
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- Referiu que, há cerca de 15 dias, falaram sobre o Largo Maria Padeira, e o senhor Presidente 

disse que deveria conhecer o assunto, que era sobejamente conhecido, no fundo sobre as 

edificações precárias que existem naquele local, junto com a Rua Irmã Glória. Disse que encontrou 

numa ata recente, uma referência, do senhor Presidente, que aquilo era propriedade Municipal. 

Solicitou um esclarecimento e uma informação mais detalhada. O senhor Presidente da Câmara 

disse que não conhecia exaustivamente as propriedades, mas foi-lhe transmitido que uma parte 

considerável daquelas áreas, também, eram do Município. Disse que o levantamento seria feito 

logo que possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma listagem de todos os funcionários municipais que prestaram serviço à Câmara 

Municipal através do trabalho temporário. Disse que aferiu que, desde novembro de 2016 até à 

data, a Câmara Municipal fez 19 contratos com empresas de trabalho temporário, citando algumas. 

Egor, Timing Peaple, A Temporária, Human Value, Job Aliance, Eurofin, Sucesso Work, Kelly 

Services e Go Work. Disse que pretendia, para cada um daqueles contratos, a listagem dos 

trabalhadores que estiveram a prestar serviço na Câmara Municipal, com a respetiva data em que 

prestaram o serviço e a função que desempenharam, desde 15 de novembro de 2016 até ao último 

contrato a 23 de novembro de 2018. O senhor Presidente da Câmara disse que foi necessário 

recorrer-se a várias empresas, tendo em conta a limitação do novo enquadramento de contratação 

com as empresas. Referiu que iria solicitar a listagem e disponibilizá-la, logo que possível. -------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:   
- Associou-se aos votos já endereçados, designadamente, da Escola Secundária de Peniche, da 

festa de Natal dos funcionários da Câmara Municipal, onde de teve o grato prazer, também, de 

partilhar alguns momentos de alegria, à noite, não pode estar no Grupo Desportivo Atouguiense 

nem no Stella Maris, nem tão pouco no concerto promovido pela Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia, com muita pena, mas teve um compromisso familiar que o impediu. Aproveitou a 

oportunidade para desejar a todos os colaboradores do Município, uma excelente quadra festiva, 

um Santo Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu uma questão que o preocupa bastante, que tem que ver com os pontos 13, 14, 15 e 16 da 

reunião de câmara ordinária, do passado dia 26 de novembro. Disse que foi ali levada a questão 

do arrendamento do Castelinho da Berlenga, do arrendamento do pavilhão da Berlenga, da 

administração da parcela de terreno onde atualmente funciona o Sportágua e, também, do 

arrendamento do imóvel sito na Praia do Molho Leste, imóvel municipal. Disse que, por diversas 

vezes, era utilizado, pelo senhor Presidente, o argumento de que haviam sempre muitas coisas para 

fazer, que as pessoas são sempre as mesmas a fazê-lo, mas, na sua opinião, aquelas deveriam ser 

uma prioridade. Referiu que iriam entrar em 2019, ainda com aquele dossier por fechar, por 

decidir, preocupa-o, particularmente, a administração da parcela de terreno do Sportágua, que 

deveria implicar um debate muito mais amplo, que não apenas discuti-lo numa reunião de câmara 

e decidir o que fazer naquela zona. Confessou estar muito preocupado, apesar de perceber que as 

frentes são muitas, aliás, viu naquele momento, que lhe foi distribuído um jornal municipal, que 

deu trabalho a fazer, mas existem questões prioritárias que deveriam ser acauteladas e, julgava, 

que aquela era uma questão prioritária e que pertence, certamente, também, ao seu propósito. O 

senhor Presidente da Câmara admitiu que a questão do Sportágua merecia uma atenção especial, 

que poderia ser feita uma reunião extraordinária, mas pode não fazer sentido. Em relação ao jornal, 

aproveitou para agradecer à equipa, composta por profissionais do Município, com alguma 

orientação e com a proximidade do Chefe de Gabinete, Francisco Lourenço, mas fazer o jornal, 

não era nada de transcendente. --------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao processo do senhor António Manuel da Cruz Martins, vulgo Tó Manel das 

tintas, disse que o processo foi arquivado, já algum tempo, mas, de acordo com o que o munícipe 

lhe transmitiu, o senhor Presidente mandou reabrir o processo. Solicitou um ponto de situação 
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sobre a matéria. O senhor Presidente da Câmara disse que não mandou reabrir o processo. 

Referiu que quando o processo esteve na ordem de trabalhos de uma reunião de Câmara, o mesmo 

foi retirado para ser revisto e ser analisado pelo Gabinete Jurídico. Disse, ainda, que houveram 

testemunhas indicadas pelo senhor António Martins, que não foram ouvidas. Deu indicação que a 

última testemunha tinha sido ouvida, no passado dia 7 de dezembro, pelo que se irá avaliar. ------  

- Em relação à descentralização de competências, perguntou de que forma estava a ser preparado 

aquele dossier, o que é que perspetivava para os próximos meses. O senhor Presidente da Câmara 

disse que algumas áreas estavam a ser avaliadas, mesmo antes de saírem os Decretos Sectoriais. -  

- Referiu que não esteve presente na reunião onde foram pedidos alguns elementos, pelo senhor 

Vereador Jorge Gonçalves, relativamente aos recursos humanos, designadamente aos precários. 

Disse que lhe têm feito chegar algumas questões, muito sensíveis, e que lhe causavam algum 

desconforto, e uma das pessoas que lhe fez chegar uma questão, daquela natureza, foi o senhor 

João Barata, que colabora com a Câmara Municipal, já há 21 anos, e que não foi integrado no 

regime dos precários. Disse, ainda, que lhe fizeram chegar, algumas questões de alegadas, 

sublinhando o alegadas, porque não sabe, irregularidade com os concursos para os precários, 

designadamente, no que dizia respeito a alguns elementos do júri, de alguns concursos, num caso 

em particular, e atendendo a todas aquelas questões, sugeriu que pudesse ser marcada uma reunião 

de câmara, extraordinária, com o ponto único, contratação de pessoal, e era importante que fossem 

levados todos os dossiers, de todos os precários e que pudessem verificar, um por um, que 

informasse o que faziam, que funções exerciam na Câmara Municipal, para serem admitidos 

naquele regime dos precários. Disse, com convicção, que aquele era o melhor mecanismo para que 

a Câmara Municipal, naturalmente, o conjunto dos sete elementos, fique, devidamente, esclarecida 

e convicta, para que possam transmitir, a quem os aborda, que os concursos foram todos tratados 

com todo o cuidado e com toda a conformidade. O senhor Presidente da Câmara disse que, para 

além da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, a Câmara Municipal de Peniche era a única, da 

região Oeste, a ter reuniões semanais. Deu conta que o senhor Vereador Rogério Cação colocou 

algumas questões, por escrito, com objetividade, que já foi respondido e irá partilhar. Em relação 

aos senhores António e João Barata, disse que, relativamente aos precários do Parque Municipal 

de Campismo e Caravanismo, que era onde exerciam funções, eles iniciaram funções no Mercado 

Municipal, e ao abrir o concurso de Regularização de Precários do Parque Municipal de Campismo 

e Caravanismo, eles ficariam numa posição desfavorável, em relação aos restantes, porque não 

poderiam ser avaliados por aquele setor. Em relação ao Mercado Municipal, disse que se chegou 

à conclusão que não haviam necessidades, permanentes. Disse, ainda, que haviam outras questões, 

nomeadamente, participações que lhe chegam, de acontecimentos que ocorreram no Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo, que causaram muitas inseguranças e responsabilidades, 

apesar de não haverem evidências. Referiu que chegaram a uma conclusão, de que era preferível, 

procurar ensaiar os serviços de segurança e de vigilância daquele parque de outra forma. Disse que 

não era seu propósito manter aqueles dois trabalhadores a fazer o que faziam. Referiu que deu 

indicação ao senhor João Barata que, no próximo ano, iriam ser abertos procedimentos concursais, 

para que, também, as pessoas que não foram integradas através daquela regularização, possam 

concorrer. Em relação às supostas ilegalidades do júri, disse que iriam perceber quando lhes chegar 

a informação, uma vez que está muito pormenorizada. Disse que, em relação às explicações sobre 

o que aconteceu, poderia ser realizada uma reunião de trabalho, onde pudessem estar todas as 

pessoas envolvidas no processo, para explicar, à Câmara Municipal, de que forma foi 

desenvolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação:        

- Começou por agradecer a informação que lhe foi enviada, deixando muito claro que não tinha 

nenhumas dúvidas em relação ao papel e à imparcialidade da Chefe da Divisão de Administração 
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e Finaças, Dr.ª Josselène Nunes, relativamente ao que quer que fosse. Disse que a questão era uma 

questão de princípio e de ética, e apenas levantou a questão porque a ata decisório estava assinada 

pela mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se a todos os votos produzidos. -----------------------------------------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a iluminação pública. Disse que se atreveria a sugerir um exercício, ao 

responsável por aquela área, que seria, passar pelas artérias mais afastadas do centro, incluindo o 

Parque da Cidade, de manhã cedo, pelas 6:30 horas, ou a partir 17:30 horas, que daria para verificar 

as luzes apagadas. Disse que poderia verificar, uma vez que faz caminhadas bem cedo, que fora 

centro da cidade, estava tudo apagado. O senhor Presidente da Câmara disse que iria verificar. 

Disse que aquela questão, foi uma das que foi colocada ao senhor Vítor Sequeira, das 

Infraestruturas de Portugal, nomeadamente a iluminação entre Porto de Lobos até à entrada para 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que lhe chegou uma informação, que as LED que estavam a ser colocadas, 

nomeadamente, na Serra d´El-Rei, através do senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d' 

El-Rei, que não estão a ter eficácia luminosa necessária e que estava a provocar, obviamente, 

algumas reclamações, por parte das pessoas. Referiu que não confirmou, mas deixava a 

preocupação, no sentido de se saber se, de facto, existe alguma diferenciação de qualidade que 

fizesse com que capacidade luminosas, das luminárias instaladas, seja insuficiente, como tem sido 

relatado. O senhor Presidente da Câmara disse que de momento não existia nenhum processo de 

substituição de LED. Referiu que poderia estar a haver alguma intervenção, da EDP, de 

substituição de alguma lâmpada. Deu conta que o assunto foi encaminhado para a Divisão de 

Energia e Ambiente, que estranhou, e irão, junto da EDP, procurar entender o que se passava. 

Disse, ainda, que a fase de substituição de 50%, que falta no concelho, do sistema LED, estava 

programado para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a referência feita pela senhora vereadora Ana Rita Petinga, ao teatro nas escolas. 

Referiu que, como sabiam, acompanhou, foi um momento muito interessante e, na sua opinião, de 

elevado teor pedagógico, aliás, lamentou que o senhor Vereador da Educação não tenha aparecido, 

pelo menos em uma delas, ficava ali o reparo, porque era importante, até mais para as escolas, para 

os protagonistas, para os professores, porque aquele tipo de iniciativas, como não acontecem 

muitas vezes nas escolas, geram-se energias extremamente interessantes e, na sua opinião, teria 

feito sentido. Disse que todos os intervenientes naquela iniciativa, nomeadamente, os professores, 

os alunos e até as próprias famílias, poderiam confirmar, que aqueles jovens da Universidade 

Sénior fizeram um trabalho interessante, e foi uma manifestação evidente da importância que pode 

ter a intergeracionalidade. Deu os parabéns à Universidade Sénior, mas, também, a quem acreditou 

que aquilo valeria a pena, à senhora Vereadora Ana Rita Petinga, porque foi incluído no programa 

do Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que foi publicada, recentemente, uma edição sobre as IPSS-Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, dando um exemplar a cada grupo partidário. Disse que aquele estudo 

falava da importância económica e social das IPSS, que por vezes descoram, mas julgava que seria 

bom verificar, porque provavelmente não terão todos a mesma noção sobre aquela realidade e, 

mais cedo ou mais tarde, se querem, de facto, uma intervenção eficaz por parte das IPSS no 

concelho de Peniche, na promoção da segurança e dignidade dos cidadãos mais vulneráveis, 

deveriam convergir para um plano municipal de intervenção social, que identificasse as  

fragilidades e projetasse um quadro de ação, para a promoção da qualidade e sustentabilidade, 

daquelas organizações. Disse, ainda, que tinham organizações com missões diferentes, mas, 

também, têm IPSS que se atropelam umas às outras, com a mesma missão. Referiu que era sabido, 

que temos um vício, de forma, no funcionamento da CLAS, que era aprovar tudo o que aparecia 

e, por vezes, sem o devido debate. Disse que sempre que aparecia uma proposta de criação de uma 

nova organização, de uma nova IPSS, o CLAS dava parecer favorável e, provavelmente, teriam 
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que partir para uma dimensão de planeamento estratégico, que fizesse com que haja, não só um 

critério mais objetivo naquilo que é a intenção de criar IPSS, porque elas acabavam por ter, às 

vezes, um efeito nefasto, umas sobre as outras, prejudicando-se do ponto de vista da 

sustentabilidade, umas às outras, da eficácia e até de ação. Disse que valeria a pena refletirem 

naquilo, até porque os apoios às IPSS teriam que ser diferenciados, por força das missões que elas 

têm e da imprescindibilidade do serviço que prestam.  Referiu que o estudo foi feito pela CNIS - 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e coordenado pelo professor Américo 

Mendes, da Universidade Católica do Porto, ele próprio, também colaborou, embora com uma 

coloração modesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que foi, finalmente, criada uma ELI - Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância, 

em Peniche. Disse que a Cercipeniche se tinha candidatado àquela estrutura, há muito tempo e, na 

sexta-feira passada, foi assinado o acordo. Disse, ainda, que aquela ELI estava sediada no Centro 

de Saúde, mas, na realidade, a sede funcional era na Cercipeniche. Disse que iria permitir a 

contratação de, pelo menos, três técnicos, um técnico de serviço social, um psicólogo e uma 

terapeuta da fala, e vai apoiar sessenta crianças. Disse que iria trabalhar em articulação com a ELI 

do Bombarral, o que irá permitir, de facto, uma intervenção bastante alargada ao nível do nosso 

território.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que seria necessário criar um lugar de estacionamento, junta ao Bar do Quebrado, 

porque continuava a ver pessoas com deficiência que, obviamente, não têm a mobilidade que 

outros, felizmente, têm. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Secretária de Apoio à 

Vereação, Inês Lourenço, que fizesse uma informação à Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

que avaliasse a criação de um lugar de estacionamento, junto ao Bar do Quebrado. -----------------  

- Agradeceu a intervenção efetuada, junto à Cercipeniche, de rebaixamento do passeio, junto ao 

lugar de estacionamento para pessoas com deficiência. ---------------------------------------------------  

- Deu nota que, naquele dia, se comemorava o dia internacional contra a violência sobre os 

trabalhadores do sexo. Disse que aquela evocação parecia desfasada da realidade de Peniche, mas 

existe, no nosso território, mais de uma centena de pessoas, que são trabalhadoras e trabalhadores 

do sexo. Referiu que tem conhecimento, porque tem uma equipa que trabalha diretamente com 

aquelas pessoas, no âmbito do projeto, Cidade Alerta. Disse, ainda, que a sua referência sobre 

aquela efeméride, porque o Município pretendia estar livre de diversas coisas, talvez vale a pena 

pensarem em ser pioneiros num Município contra todas as formas de violência, sobre quem fosse. 

- Relativamente à questão sobre a regularização de precários, nomeadamente dos senhores António 

e João Barata, disse que a única coisa importante seria a salvaguarda dos direitos das pessoas. O 

senhor Presidente da Câmara disse que subscrevia inteiramente. Disse que durante a avaliação 

dos precários, costuma referir que se alguém tiver razão, e caso seja necessário corrigir alguma 

situação, dentro da legalidade, fá-lo-ão. ---------------------------------------------------------------------   

- Disse que, em relação à pista de carros de choque montada no estacionamento frente aos 

bombeiros, se teve alguma coisa a ver com aquilo, esteve muito mal. Referiu que era disfuncional, 

era perigoso e estava num espaço que fazia muita falta, porque a procura de estacionamento, nesta 

época, tem uma ocupação acima da média, e a pista ocupa muito estacionamento. O senhor 

Presidente da Câmara disse que também o incomodava, já tinha referido que a Organização da 

festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, inicialmente, pretendia ocupar todo o espaço 

de estacionamento, que negou, e a proposta foi que ocupassem um espaço a norte do parque de 

estacionamento. Referiu que aquele foi o ultimo recurso e, tal como já tinha dito, foi presente em 

reunião mal instruído. O senhor Vereador Jorge Gonçalves questionou, do ponto de vista formal, 

por quem foi aprovada a localização e, caso aconteça um acidente, quem se responsabiliza, seria a 

Câmara Municipal, órgão, porque a Câmara órgão executivo, não deliberou nada sobre aquela 

matéria, é competência própria do Presidente da Câmara, e como tal, despachou favoravelmente a 

localização. O senhor Presidente da Câmara disse que era competência delegada no Presidente, 
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mas procurou, dentro do possível, não para fugir às suas responsabilidades, que a planta fosse 

apresentada à Câmara Municipal antes do equipamento ser instalado, mas houve falta de 

comunicação e não foi. Disse, ainda, que já tem feito por diversas vezes, levar assuntos a reunião 

de Câmara, que são sua competência porque gosta de ter a opinião dos senhores Vereadores. -----   

- Perguntou quais foram as condições acordadas entre os CTT e a Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia. para o Posto de Correios, em Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara 

disse que o processo foi desenvolvido pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, houve uma 

negociação, que acompanhou, porque o senhor Presidente da Junta assim o entendeu. Referiu que 

foi acordado que o posto iria ser transferido para o edifício dos Vallas, quando o mesmo estiver 

em condições. Recordou que estava a decorrer uma empreitada de substituição da cobertura. Disse, 

ainda, que a Junta de Freguesia acabou por aceitar o principio de acordo, e apenas interveio, na 

parte final, quando ainda não havia acordo. -----------------------------------------------------------------  

- Saudou as iniciativas ligadas ao “Peniche Um Mar de Natal” e sobretudo ao arranque da iniciativa 

que correu muito bem. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que o autocarro novo da Cercipeniche, chegava amanhã, pelas 11 horas. Convidou os 

senhores Vereadores para estarem presentes. ---------------------------------------------------------------  

- Agradeceu o Jornal Municipal, porque sempre o defendeu, mas, na sua opinião, deveria ter um 

espaço para que os Vereadores da oposição, também, pudessem escrever, porque sendo municipal, 

era de todos. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha pensado no assunto. -------------  

- Desejou votos de boas festas a toda a família da Câmara Municipal. ---------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se a todas as felicitações mencionadas. --------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão da iluminação pública, disse que comungava com o senhor Vereador 

Rogério Cação, porque o Parque Urbano, a partir das 18 horas, não se vê nada. ----------------------  

- Disse que, na sexta-feira passada, chamaram-no à atenção, que no parque de estacionamento da 

cidade, estariam, novamente, os arrumadores de automóveis. O senhor Presidente da Câmara 

disse que viu lá uma pessoa, e o próprio falou com ele. Referiu que já tinha acontecido e foi 

solicitada a colaboração da PSP. ------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu que, há algum tempo, o senhor Vereador Filipe Sales propôs uma reunião com a APAP. 

Perguntou se a vinda da mesma, a reunião de Câmara, estava tratada, se já tinha havido algum 

contacto, se estaria para breve ou não, para falarem sobre aquele assunto. O senhor Presidente da 

Câmara disse que daria a resposta logo que possível. Disse, ainda, que marcaria a reunião com a 

direção, se a mesma assim o entender. -----------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao apoio aos senhores Vereadores, disse que recebeu, na semana passada, um 

email que dizia que a EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, deixou na 

Câmara Municipal um Bolo Rei. Deu conta que foi avisado por email, porque a colaboradora da 

Câmara Municipal que faz o apoio, não tem telemóvel de serviço. Sugeriu que quem desse apoio 

aos senhores Vereadores, tivesse um telemóvel de serviço. O senhor Presidente da Câmara disse 

que a falta de comunicação não tinha que ver com a falta de telemóvel, provavelmente tinha que 

ver com a forma de comunicação, que poderia ser outra. Referiu que iria verificar de que forma 

poderia ser melhorado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao regulamento Municipal dos horários dos estabelecimentos comerciais, 

questionou se tinha havido alguma evolução, porque no dia 5 de fevereiro de 2018, o senhor 

Presidente justificou a permanência da senhora Dr. Ana Cláudia Guedes com aquele regulamento. 

O senhor Presidente da Câmara disse que estavam vários regulamentos a ser tratados, 

nomeadamente o da Ocupação do Espaço Público e, também, dos abrigos da Ilha da Berlenga, que 

aguardam uma reunião com a Segurança Social, e mais um conjunto de regulamentos que a Dr.ª 

Ana Cláudia Guedes estava a trabalhar. Em relação ao regulamento da Ocupação dos Espaços 
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Públicos, disse que aguardava que a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística tivesse 

disponibilidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Disse que uma das questões que tem sido ali levantada tem sido a do pessoal. Disse que, no dia 

26 de novembro, solicitou uma listagem das empresas de trabalho temporário, se existiam, quais 

eram os valores mensais que cobravam e quem tinha sido os colaboradores que tinham prestado 

serviços para aquelas empresas, mas, de momento, a questão que se colocava tinha que ver com 

os precários. Relativamente àquela questão, o senhor Vereador Filipe Sales já falou na questão do 

senhor João Barata, e ele prestou serviço na Câmara Municipal desde 2 de maio de 1996, com 

várias sucessões, mas tinha um período entre 2000 e 2016 que era quase continuo e aquelas 

questões não deveriam ser tratadas como se fossem esquecer o historial. Disse, ainda, que a 

Câmara Municipal era uma entidade e tinha uma responsabilidade histórica do seu passado, da 

forma como desenvolveu determinadas atuações e relações com pessoas. Referiu que, 

relativamente àquela teria que se olhar para processos daquela natureza de uma forma em que a 

justiça funcione dos dois lados e que a lei, também, funcione para os dois lados. Em relação ao 

pedido de informação que o senhor Vereador Rogério Cação fez por escrito, disse que qualquer 

um dos Vereadores tinha o documento em que a Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

assinou, como presidente do Júri, a situação da irmã. Disse que o senhor Vereador Rogério colocou 

a questão do ponto de vista ético, ela coloca-a do posto de vista legal, porque o artigo 69.º, alínea 

b) do Código de Procedimento Administrativo diz que não pode intervir em procedimento 

administrativo, “Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, 

nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 

cônjuges, algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral.”, e como 

não teve acesso à informação que foi prestada ao senhor Vereador Rogério Cação, gostaria que, 

também, lhe fosse disponibilizada para fazer a sua análise. O senhor Presidente da Câmara disse 

que já tinha falado sobre o assunto. Em relação ao trabalho temporário, disse que os serviços 

tinham que resolver quando era necessário contratar alguém por aquela via. Disse, ainda, que se 

houvesse alguma ilegalidade em relação aos procedimentos dos precários, que se diga. Referiu que 

não iria querer assumir que a fiscalização e a vigilância do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo continuasse a ser feita como tem sido feita há algum tempo, porque não quer 

continuar a receber, algumas das participações recebeu, porque se não houvessem participações, 

talvez tivesse sido pacifico e a fiscalização e a vigilância tinha continuado como era, mas não pode 

ser, porque se considerava uma pessoa responsável e quer que a Câmara Municipal crie condições 

para que aquele espaço tenha a segurança que têm que proporcionar. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse que gostaria de ter acesso às participações sobre a vigilância do Parque Municipal 

de Campismo e Caravanismo de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que não teria 

problema em partilhar as participações, mas pretendia que houvesse alguma contenção em relação 

às participações. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que as participações envolviam, 

sempre, um ato administrativo relativamente às mesmas, portanto, ou existe gravidade nas 

participações, que obriguem a inquérito para procedimento disciplinar, se algum colaborador 

estiver envolvido, ou então não tem aquela gravidade que não possam ser conhecidas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria fornecer as participações para que percebam a gravidade. 

Disse, ainda que o gabinete jurídico não tinha capacidade para dar resposta a todos os 

procedimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que se tem falado dos concursos anteriores, que caíram por caducidade, com os erros que 

já mencionou, que têm os despachos, já se falou sobre os concursos das chefias da Divisão de 

Administração e Finanças, da Divisão de Obras Particulares e da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, tendo passado quase um ano, relativamente àquela matéria. Disse, ainda, que já 

solicitou uma informação relativamente aos procedimentos que foram feitos, aos atos que 

existiram, desde o inicio até agora, e pensava que, ou se faria na sequência da proposta que o 
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senhor Vereador Filipe Sales fez, para uma reunião extraordinária, sobre recursos humanos, apesar 

de saber que a gestão de recursos humanos era da competência do Presidente da Câmara, mas a 

posição dos Vereadores era, também, tomarem conhecimento daquilo que era a atividade do 

Presidente da Câmara e naquela matéria também, e a Assembleia Municipal era a atividade 

fiscalizadora da Câmara Municipal. Sugeriu que fosse feita uma reunião para se tratarem aquelas 

matérias, dentro dos moldes da sugestão do senhor Vereador Filipe Sales, ou que na próxima 

reunião da Câmara Municipal tenha um espaço para analisar aquelas questões. O senhor 

Presidente da Câmara disse que estavam a decorrer, já foram feitos contactos com elementos do 

júri para saber como seria feita a parte final. ----------------------------------------------------------------  

- Desejou a todos Boas Festas e um feliz Ano Novo de 2019. -------------------------------------------  

 

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) Estudo de alinhamentos para a criação de passeios e estacionamento, na Rua Principal, na 

Bufarda - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1532/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aprovar o estudo de alinhamentos para a criação de passeios e estacionamento, elaborado pela 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística - Estudos e Projetos, em 15 de novembro de 2018, 

para a Rua Principal, localidade de Bufarda, tendo em conta o parecer emitido pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 10 de dezembro de 2018.» (Doc.1089 

DPGU 20/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para alteração de construção existente 

(adega) para habitação unifamiliar, na Rua Sacadura Cabral, n.º 10, em Peniche, apresentado 

em nome de António Carlos Eusébio Gago da Silva - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --  
Deliberação n.º 1533/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

apresentado em nome de António Carlos Eusébio Gago da Silva, em 20 de outubro de 2017, sobre 

a viabilidade para alteração de construção existente (adega) para habitação unifamiliar, a 

implantar no prédio sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 10, localidade de Peniche, pelos motivos 

constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 9 de 

dezembro de 2018.» (Doc.1090 DPGU R1065/17) --------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de exploração pecuária, sita em Vale Reimo, em 

Ferrel, apresentado em nome de Carlos José Ricardo Vala - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1534/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente ao pedido de 

licenciamento para legalização de exploração pecuária, sita em Vale Reimo, em Ferrel, 
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apresentado em nome de Carlos José Ricardo Vala, devendo ser solicitado parecer à professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira, consultora jurídica do Município para a área do urbanismo. 

(DPGU 191/17) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício habitacional, 

para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado em nome de Pro Portugal - 

Mediação Imobiliária, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 1535/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da, em 25 de maio de 2018, sobre a viabilidade 

para construção de edifício habitacional, para o prédio sito na Avenida do Mar, localidade de 

Ferrel, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

12 de dezembro de 2018, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento 

administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.1091 DPGU 43/18) ---------------------------------------    

 

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

136/16, sito na Estrada dos Casais, Quinta da Neta, em Ferrel, apresentado em nome de Quinta 

da Neta - Combustíveis, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 1536/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura 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 14 de junho de 2018, em nome de Quinta da Neta - 

Combustíveis, L.da, sito na Estrada dos Casais – Quinta da Neta, localidade de Ferrel, para 

alterações no decurso da obra na vigência da Licença n.º 136/16, nas condições do parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 7 de dezembro de 2018.» 

(Doc.1092 DPGU 137/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, comércio e 

estacionamento em cave, para o prédio sito na Rua dos Gualdinos, em Casais do Baleal, 

apresentado em nome de Vítor Sousa Gualdino - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------  
Deliberação n.º 1537/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

13 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir decisão, relativamente ao pedido de licenciamento para construção de edifício de 

habitação coletiva, comércio e estacionamento em cave, para o prédio sito na Rua dos Gualdinos, 

localidade de Casais do Baleal, apresentado em nome de Vítor Sousa Gualdino, no dia 11 de 

dezembro de 2017, tendo por base o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 11 de dezembro de 2018.»  --------------------------------------------  

Deliberado 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), apresentado no dia 

11 de dezembro de 2017, em nome de Vítor Sousa Gualdino, para construção de edifício de 

habitação coletiva, comércio e estacionamento em cave, para o prédio sito na Rua dos Gualdinos, 

localidade de Casais do Baleal, tendo por base o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de dezembro de 2018. (Doc.1093 DPGU 210/18) ------  
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7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações do Hotel Atlântico Golfe, para o 

prédio sito na Avenida do Golfe S/N, em Consolação, apresentado em nome de Marteleira 

Hotelaria, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1538/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de dezembro de 2018, 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), relativo ao pedido 

de licenciamento para legalização de alterações do hotel atlântico golfe, para o prédio sito na 

Avenida do Golfe S/N, localidade de Consolação, apresentado em nome de Marteleira Hotelaria, 

L.da, no dia 26 de outubro de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 12 de dezembro de 2018.» (Doc.1094 DPGU 240/18) ------------  

 

8) Solicitação de terreno para instalação de espaço de jogo e recreio (polidesportivo descoberto), 

apresentado pela Junta de Freguesia de Ferrel - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------  
Deliberação n.º 1539/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

13 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir decisão quanto à aceitação da cedência da utilização de espaço do Município, sito em 

“Carqueja” ou “Cercas”, localidade de Ferrel, registado sob o artigo matricial 36 da Secção E, 

e descrito na Conservatório do Registo Predial sob o n.º 710, com área de 1175 m2, para 

instalação de espaço de jogo e recreio (Polidesportivo Descoberto), conforme proposto pela 

Freguesia de Ferrel, nas condições constantes na informação prestada pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 10 de dezembro de 2018.» Deliberado 

concordar com a cedência à Freguesia de Ferrel do espaço do Município, sito em “Carqueja” ou 

“Cercas”, em Ferrel, para instalação de espaço de jogo e recreio (Polidesportivo Descoberto). 

(Doc.1095 DPGU NIPG 5402/18) ----------------------------------------------------------------------------  

 

9) Declaração de cedência, apresentada em nome de Sci Villa Bella - Societé Civile Immobilier 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1540/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, 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 415,85 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Terra do Mato 

à Furninha - Estrada Marginal Sul, localidade e freguesia de Peniche, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Peniche, sob o n.º 1321, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva 

freguesia, sob o artigo provisório 5079, para ser integrada no domínio público, no âmbito do 

processo n.º 136/17, em nome de SCI Villa Bella - Societé Civile Immobilier.» (Doc.1096 DPGU 

136/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para construção de armazém e garagem, para o prédio sito na Rua 

dos Moinhos, em São Bernardino, apresentado em nome de Maria José Barbosa de Menezes 

Pimentel - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1541/2018: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente ao pedido de 

licenciamento para construção de armazém e garagem, para o prédio sito na Rua dos Moinhos, em 

São Bernardino, apresentado em nome de Maria José Barbosa de Menezes Pimentel, devendo os 

serviços da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística elaborar uma proposta. (DPGU 104/18) 
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11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para 

constituição de 16 lotes, sito em Casais do Baleal, apresentado em nome de José Veríssimo 

Leitão Pereira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1542/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de José Veríssimo Leitão Pereira, em 21 de julho de 2017, sobre a viabilidade para 

operação de loteamento para constituição de 16 lotes, sito  nos Casais do Baleal, localidade de 

Ferrel, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

datado de 10 de dezembro de 2018, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de 

licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.1097 DPGU R711/17) ------------------   

 

12) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e 

Intergeracional de Peniche – Proposta de anulação de concurso anterior, de aprovação de novos 

projetos e de abertura de novo concurso público - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------  
Deliberação n.º 1543/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«1) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprove os novos projetos de execução da 

obra, nas condições dos pareceres externos vinculativos. 

2) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos e com os fundamentos previstos na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29/01, com a atual redação, decida pela anulação do concurso público publicitado através do 

anúncio n.º 7524/2017, publicado no Diário da República n.º 172, 2.ª série, de 06/09/2017, o que 

determina a revogação da decisão de contratar, conforme prevê o n.º 1 do artigo 80.º do mesmo 

diploma legal, por não ter sido possível disponibilizar, aos interessados, as peças desse concurso 

até ao final do prazo estabelecido nesse concurso para entrega das propostas, porque, por 

circunstâncias imprevistas, foi necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo desse prazo. 

3) Que, no uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a nova despesa para a realização da 

empreitada, no valor de €2.550.988,65 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e 

oitenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), a acrescer do IVA em vigor a acrescer do IVA 

em vigor para empreitadas, após aprovação da respetiva alteração orçamental. 

4) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º 

do Código dos Contratos Públicos: 

a) Decida pela abertura de concurso público, nas condições propostas na informação da DPGU 

datada de 12/12/2018, após aprovação da alteração orçamental; 

b) Aprove as novas peças do procedimento, anexas; 

c) Aprove a minuta do anúncio a publicar no Diário da República, anexa; 

d) Designe o seguinte Júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá 

ser composto por número ímpar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais 

deverá ser designado um presidente, e dois suplentes: 
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Membros efetivos: 

1.º membro efetivo (e presidente do Júri): Ana Carriço, Chefe da DPGU 

2.º membro efetivo: Florinda Monteiro, Eng.ª Técnica Civil da DPGU 

3.º membro efetivo Pedro Mariano, Eng.º Civil da DPGU 

Membros suplentes: 

1.º membro suplente: Nuno Doirado, Eng.º Técnico Civil da DPGU 

2.º membro suplente: Jorge Guilherme Pereira, Eng.º Civil da DPGU 

e) Delegue no júri do procedimento a competência para prestar esclarecimentos aos interessados, 

conforme permite o n.º 2 do artigo 69.º do CCP.» (Doc.1098 DPGU Proc. n.º 421.B6/OM) -------  

 

13) Empreitada de construção da ligação pedonal e ciclável entre o Parque Urbano de Peniche 

e o Casal da Vala - Proposta de aprovação de projetos de execução e de abertura de concurso 

público para contratação da empreitada – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 1544/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«5) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprove os projetos de execução da obra, 

nas condições dos pareceres externos vinculativos. 

6) Que, no uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a despesa para a realização da 

empreitada, no valor de €231 628,29 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e oito euros e 

vinte e nove cêntimos), a acrescer do IVA em vigor para empreitadas, após a respetiva alteração 

orçamental. 

7) Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º 

do Código dos Contratos Públicos:  

f)Decida pela abertura de concurso público, nas condições propostas na informação da DPGU, 

datada de 12/12/2018, anexa, após aprovação da alteração orçamental; 

g) Aprove as novas peças do concurso, anexas; 

h) Aprove a minuta do anúncio a publicar no Diário da República, anexa; 

i)Designe o seguinte Júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá 

ser composto por número ímpar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais 

deverá ser designado um presidente, e dois suplentes: 

Membros efetivos: 

1.º membro efetivo (presidente do Júri): Ana Carriço, Chefe da DPGU 

2.º membro efetivo: Florinda Monteiro, Eng.ª Técnica Civil da DPGU 

3.º membro efetivo Pedro Mariano, Eng.º Civil da DPGU 

Membros suplentes: 

1.º membro suplente: Nuno Doirado, Eng.º Técnico Civil da DPGU 

2.º membro suplente: Jorge Guilherme Pereira, Eng.º Civil da DPGU 

j) Delegue no júri do procedimento a competência para prestar esclarecimentos aos interessados, 

conforme permite o n.º 2 do artigo 69.º do CCP.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1099 DPGU Proc. 

n.º 212.A/OM) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 
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14) Marcação de linha em ziguezague, em frente ao n.º 32 da Rua das Amoreiras, em Peniche 

– Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1545/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

e  de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de 

Obras Municipais, de 03 de dezembro de 2018, propõe-se apreciação e homologação da 

sinalização horizontal – marcação de linha em ziguezague, reguladora do estacionamento e 

paragem, em frente ao n.º 32 da Rua das Amoreiras, em Peniche, e respetiva autorização das 

obras a realizar pelos serviços municipais.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1100 NIPG 

18349/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Limpeza de telhado da Escola Secundária de Peniche, por administração direta – 

Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1546/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Conforme parecer da Divisão de Obras Municipais, datado de 6 de dezembro de 2018, propõe-

se à Câmara Municipal autorizar a limpeza e/ou desobstrução de caleiras que recolhem e 

encaminham as águas pluviais que se encontram no telhado da Escola Secundária de Peniche, a 

realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1101 NIPG 18494/18) ---------  

 

16) Marcação de linha em ziguezague ou colocação de pilaretes, em frente ao n.º 50-A da Rua 

José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------  
Deliberação n.º 1547/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

10 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

e considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 12 de julho de 2018, propõe-se 

que aprecie e decida entre as duas propostas (plantas em anexo), para o n.º 50-A, na Rua José 

Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia, homologar e autorizar as obras a realizar pelos Serviços 

Municipais: 

Proposta 1 – Implantação de marcas reguladoras de estacionamento e paragem – marcação de 

linha ziguezague, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação; 

Proposta 2 – Implantação de pilaretes.» Deliberado aprovar a proposta 1. O senhor Vereador 

Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.1102 NIPG 19809/18) -----------------------------------------------------------------------------------   

 

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

urbanização do processo L11/00, em nome de Lagarfil, Construções, L.da – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1548/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  
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«Para efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 87.º do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), anexa-se proposta de nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção 

definitiva das obras de Urbanização do processo de Loteamento L11/00 – Lagarfil, Construções, 

L.da, devendo ser notificado o promotor ou um seu representante, em conformidade com o n.º 2 do 

artigo 87.º do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação).» O senhor Vereador 

Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.1103 NIPG 17386/18) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Colocação de pilaretes, no Largo Nossa Senhora da Conceição, n.º 2, em Reinaldes – 

Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1549/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

na sua atual redação e, considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 4 de 

dezembro de 2018, propõe-se apreciação da colocação de 2 pilaretes dissuasores de 

estacionamento, em frente ao n.º 2, no Largo Nossa Senhora da Conceição, em Reinaldes e 

respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» O senhor Vereador Rogério 

Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.1104 NIPG 14603/18) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada, na Avenida das Escolas, n.º 11, r/c Esq.º, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---  
Deliberação n.º 1550/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

e  de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de 

Obras Municipais, de 11 de dezembro de 2018, propõe-se apreciação e homologue da sinalização 

rodoviária, em lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, na Avenida 

das Escolas, n.º 11, r/c Esq.º, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar pelos 

serviços municipais.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1105 NIPG 19756/18) ----------------------------  

 

20) Passagem de peões, na Estrada dos Casais C.M. 1407, Zona do Parque de Merendas, em 

Ferrel – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1551/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro. 

e  de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de 

Obras Municipais, de 3 de dezembro de 2018, proponho que a Câmara Municipal aprecie e 

homologue a implantação de passagem de peões e a sinalização rodoviária correspondente na 

Estrada dos Casais C.M. 1407 – Zona do Parque de Merendas, em Ferrel e, respetiva autorização 

das obras a realizar pelos serviços municipais.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1106 NIPG 

17113/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROTOCOLOS: 

 

21) Candidatura “Construção do Percurso Pedonal e Ciclável – Ligação ao Casal da Vala” – 

Pelouro dos Fundos Comunitários: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1552/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando a informação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, 

datada de 12 de dezembro de 2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

setembro, aprove a submissão da candidatura "Construção do Percurso Pedonal e Ciclável – 

Ligação ao Casal da Vala".» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1107 NIPG 19926/18) ------------------  

 

22) Candidatura “Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica” – Pelouro dos Fundos 

Comunitários: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1553/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando a informação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, 

datada de 12 de dezembro de 2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

setembro, aprove a submissão da candidatura "Reabilitação do Edifício da Antiga Central 

Elétrica".» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.1108 NIPG 19925/18)----------------------------------------   

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

23) Constituição de fundo de maneio para 2019, a favor do representante do Município de 

Peniche na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1554/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o preceituado no artigo 1.º do Regulamento de Constituição e Regularização de 

Fundos de Maneio e a informação da Técnica Superior, Joana Coutinho, proponho que a Câmara 

Municipal aprove a constituição de um fundo de maneio, para ocorrer a pequenas despesas 

correntes resultantes da ação da Comissão de Proteção para apoio às crianças e jovens, suas 

famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre que não seja possível assegurá-las 

através dos recursos formais das entidades, a favor do representante do Município de Peniche na 

CPCJ, Joana Coutinho, até fim do ano de 2019, pela seguinte classificação económica e com o 

montante que se indica: 

06.02.03.05 – Outras Despesas Correntes / Diversas / Outras / Outras ………………… 102,35€» 

O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.1109 NIPG 19921/18) ------------------------------------------------------- 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

24) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro de 2018 – 
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Pelouro dos Recursos Humanos: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1555/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro de 

2018. O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. --------------------------------------------------------------------------  

 

25) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche – Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1556/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato ao abrigo da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto. 

Para este efeito, propõe-se a submissão de uma candidatura, com início em fevereiro de 2019 e 

com duração de 12 meses (renovável), para a área da DEA - Parque de Campismo, no sentido de 

integrar o colaborador Nuno Luís Ferreira Azevedo.» O senhor Vereador Rogério Cação não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1110 NIPG 

19999/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Administração e Finanças – Pelouro dos 

Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1557/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato com deficiência e incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de uma candidatura, com 

início em fevereiro de 2019 e com duração 12 meses (renovável), para a área da DAF – Área 

Apoio Administrativo, no sentido de integrar o colaborador João Martinho Santos Sousa.» Os 

senhores Vereadores Rogério Cação e Jorge Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1111 NIPG 20005/18) ----------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

27) Equipamento de Diogo Alexandre Rodrigues, instalado no Parque de Campismo Municipal 

– Pelouro do Parque de Campismo:-------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1558/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Conforme deliberação da Câmara n.º 1088/2018, de 27 de agosto de 2018, foi solicitado parecer 

ao Gabinete Jurídico, que se anexa e que conclui que deve manter-se o mesmo procedimento 

proposto à Câmara Municipal, pelo que, proponho que a Câmara Municipal, no uso da sua 

competência estabelecida no artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de 

Peniche, delibere que o equipamento seja declarado perdido a favor desta, devendo os serviços 

municipais dar-lhe o destino considerado conveniente, e defina a instauração da competente ação 
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executiva para ressarcimento do valor da divida.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1112 NIPG 

2769/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Funcionamento do Mercado Municipal nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 (segundas-

feiras) – Pelouros dos Mercados: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1559/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a solicitação de diversos vendedores do mercado municipal, registado sob o n.º 

21202, a 12 de dezembro de 2018 (NIPG1931/18), para abertura do mercado municipal nos dias 

24 e 31 de dezembro de 2018, ambos segunda-feira, dia de encerramento do mercado, e o parecer 

da Divisão de Energia e Ambiente de 12 de dezembro de 2018, e apesar da Câmara Municipal me 

ter delegado a competência de gerir as instalações, equipamentos e serviços, prevista na alínea 

dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta o 

impacto desta decisão, proponho a abertura do mercado municipal nos dias 24 e 31 de dezembro 

de 2018 e encerramento do mesmo, nos dias 26 de dezembro de 2018 e 02 de janeiro de 2019 

(ambos quarta-feira) para efeitos de higienização do mercado e descanso do pessoal afeto.» O 

senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.1113 NIPG 19831/18) -------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

29) Concurso público para empreitada de ampliação das redes de água e saneamento e 

execução de ramais domiciliários – Abertura de procedimento – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1560/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

aprovar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 11 de 

dezembro de 2018 e, nomeadamente: “o processo de concurso referente à empreitada em título, 

cujos trabalhos consistem na execução de diversas ampliações de redes de abastecimento de água 

e de drenagem de águas residuais, bem como, execução de ramais domiciliários de água e de 

saneamento. A acompanhar o referido processo foi apresentada na reunião informação do setor 

de apoio técnico, propondo a abertura de um procedimento por concurso público especificando 

todos os trabalhos constantes da empreitada, sua duração e preço base. O Conselho de 

Administração após análise do processo, deliberou por unanimidade, aprová-lo, fixar o preço 

base do concurso em 237 214,00€ com um prazo de 270 dias e solicitar à Câmara Municipal de 

Peniche, ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, delegação de 

competências para a autorização desta despesa específica até ao montante de 240 000,00€, 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor. O Conselho de Administração deliberou ainda, por 

unanimidade, que logo que seja conhecida a decisão da Câmara Municipal, e no caso de ser 

delegada esta competência, se dê de imediato início ao procedimento através de concurso público, 

ao abrigo da alínea b) do art.º 19.º do CCP. Mais deliberou o Conselho de Administração, por 

unanimidade, designar para constituírem o júri do processo, os senhores: 

Efetivos: Samuel Dinis, que presidirá; Margarida Almodôvar; Marta Correia.  

Suplentes: Herménia Coelho e Catarina Silva”. (Doc.1114 NIPG 19928/18) ------------------------ 

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:  

 

30) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 
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Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2018, e fundos disponíveis referentes a 

novembro e dezembro de 2018 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1561/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2018, e fundos disponíveis 

referentes a novembro e dezembro de 2018. O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente 

na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 19744/18) ------------------  

 

31) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianuais de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 (modificação 24) – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1562/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 

substituição, de 11 de dezembro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove 

a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 24, conforme consta 

dos documentos anexos à referida informação.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1115 NIPG 

19811/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

32) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Travessa dos Canteiros, em 

Atouguia da Baleia, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências 

celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------  
Deliberação n.º 1563/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerado que: 

- No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes 

competências: 

o Manutenção e conservação de caminhos municipais;  

o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais; 

o Execução de obras diversas. 

- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de 

recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia; 

- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes 

celebrem acordo escrito. 

- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a 

execução desta obra, e 

- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra. 

Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da 

Baleia, para a execução da obra de pavimentação de passeio Travessa dos Canteiros, Atouguia 

da Baleia. 

Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 15A-13/17.» O senhor Vereador 

Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 
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(Doc.1116 NIPG 18600/18) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Acordo de execução da obra de pavimentação de passeio na Travessa dos Clérigos, em 

Geraldes, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------------------  
Deliberação n.º 1564/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerado que: 

- No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes 

competências: 

o Manutenção e conservação de caminhos municipais;  

o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais; 

o Execução de obras diversas. 

- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de 

recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia; 

- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes 

celebrem acordo escrito. 

- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a 

execução desta obra, e 

- A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra. 

Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da 

Baleia, para a execução da obra de pavimentação de passeio Travessa dos Clérigos, Geraldes, 

Atouguia da Baleia. 

Anexo proposta de minuta do acordo de execução de obra 16A-13/17.» O senhor Vereador 

Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.1117 NIPG 585/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Inclusão de equipamento na lista de equipamentos afetos ao contrato de execução de 

competências delegadas celebrado com a Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro de Ligação às 

Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1565/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação 48/2018 da Chefe da DAF, proponho que a Câmara Municipal, nos 

termos da alínea d) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas autorize 

a alteração à lista de equipamentos afetos ao exercício das competências delegadas e aprove a 

seguinte lista de equipamentos, Anexo III – versão 02 a que se refe o artigo 7.º do Contrato de 

Execução de Competências Delegadas: 

Anexo III.02 

Nome Código Versão 

Retroescavadora 110 - New Holland –  Matrícula 29-NL-29 S/EQ002 Anexo III 

Ecológica - Varredora 5021 S/EQ003 Anexo III 

Trator 85-93-UD S/EQ004 Anexo III.01 

Reboque Gaucho - Matrícula L-198855 S/EQ005 Anexo III.01 

Roçador Feri TXV50 S/EQ006 Anexo III.02.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1118 NIPG 
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19992/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

35) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da 

Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------------  
Deliberação n.º 1566/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Chefe da DAF, 46/2018, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 37,22€ à Freguesia de Serra d`El-Rei, para comparticipar em 

50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das 

competências delegadas, realizadas em 2018, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a 

Junta de Freguesia de Serra d`El-Rei, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador Rogério Cação 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1119 

NIPG 15911/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

36) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de 

Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------  
Deliberação n.º 1567/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a informação da Chefe da DAF, 50/2018, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 6.371,56€ à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2018, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 

do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Junta de Atouguia da Baleia, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador Rogério 

Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.1120 NIPG 17293/18) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

37) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da 

Serra d´El-Rei, referente ao ano de 2018 – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------------  
Deliberação n.º 1568/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Chefe da DAF, 49/2018, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 387,16€ à Freguesia de Serra d`El-Rei, para comparticipar 

em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das 

competências delegadas, realizadas em 2018, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a 

Junta de Freguesia de Serra d`El-Rei, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador Rogério Cação 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1121 

NIPG 14308/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

38) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de 
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Ferrel, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias: ------------------------------  
Deliberação n.º 1569/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Chefe da DAF, 47/2018, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 370,87€ à Freguesia de Ferrel, para comparticipar em 50% 

o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das competências 

delegadas, realizadas em 2017, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato de Execução de 

Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia 

de Ferrel, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala 

de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1122 NIPG 15258/18) --------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

39) Licenciamento do evento denominado Festival de Sopas, requerido pela Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de 

taxas – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1570/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, por requerimento, registado nestes serviços ano dia 5 de dezembro 

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

Municipais, datada de 7 de dezembro de 2018, proponho que seja ratificado o meu despacho, 

datado de 7 de dezembro de 2018, que autorizou a emissão de Licença de Recinto Improvisado, 

nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para 

realização do referido evento, no recinto dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no dia 9 de 

dezembro de 2018. 

Não tendo sido instruído o pedido de isenção de taxas ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento 

de Taxas Tarifas e Preços do Município, poderá a Câmara Municipal atender ao pedido de 

isenção de taxas, se considerar a ação de manifesto interesse municipal, conforme previsto na 

alínea c) do n.º 1 artigo 8.º do Regulamento de Taxas Tarifas e Preços do Município. 

Taxas previstas: 12,45€ - Art.º 16.º alínea a); 12,45€ Art.º 13.º alínea a) – Valor total de taxas 

24,90€.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.1123 NIPG 19348/18)----------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

40) Atribuição de apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, ao abrigo 

do Protocolo de Cedência do imóvel na Rua João de Matos Bilhau, n.º 30, em Peniche, para a 

substituição de caixilharias nos vãos de janelas e portas – Pelouro do Associativismo: ----------  
Deliberação n.º 1571/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o pedido de apoio da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, 

para a substituição de caixilharias nos vãos de janelas e portas, com o objetivo de retirar as 

caixilharias degradadas e de promover a eficiência energética.  

Considerando que, sem prejuízo da Cláusula 3.ª do Protocolo de Cedência do Imóvel situado na 

Rua João Matos Bilhau n.º 30, assinado a 7 de agosto de 2006, entre o Município e a referida 
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Associação, segundo a qual “A segunda outorgante [Associação de Dadores Benévolos de Sangue 

de Peniche] compromete-se a zelar pela conservação e pela segurança das instalações cedidas 

no período de utilização das mesmas”, é do interesse do Município a reabilitação do seu 

património, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea o) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a substituição 

de caixilharias nos vãos de janelas e portas e conceda à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Peniche o apoio financeiro no valor de 1 500,00 euros, correspondente a cerca de 50% 

do investimento a realizar.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1124 NIPG 19751/18) ------------------  

 

41) Autorização para instalação de relva artificial no logradouro da sede da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, na Rua João de Matos Bilhau, n.º 30, em Peniche – 

Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1572/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o email da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, de 11 de 

outubro, registado sob o n.º 17300, NIPG 16183/2018, de 11 de outubro de 2018, a solicitar a 

instalação de um tapete de relva artificial no logradouro.  

Considerando a Cláusula 3.ª do Protocolo de Cedência do Imóvel situado na Rua João Matos 

Bilhau n.º 30, assinado a 7 de agosto de 2006, entre o Município e a referida Associação, segundo 

a qual “A segunda outorgante [Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche] 

compromete-se a zelar pela conservação e pela segurança das instalações cedidas no período de 

utilização das mesmas”, proponho que a Câmara Municipal, nos termos no n.º 3 da Cláusula 4.ª 

do Protocolo autorize a instalação de um sistema de relva artificial na sede da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Peniche.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente 

na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1125 NIPG 16183/18) -----    

 

42) Atribuição de apoio ao Clube de Ténis de Peniche, para substituição da vedação dos campos 

de ténis, no âmbito da aprovação da candidatura submetida ao Programa de Reabilitação de 

Instalações Desportivas do Instituto Português do Desporto e da Juventude – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1573/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a deliberação n.º 411/2018, da reunião de câmara do dia 26 de março de 2018, 

segundo a qual, a Câmara Municipal manifestou interesse em apoiar o Clube de Ténis de Peniche, 

no valor máximo de 25% do valor total das despesas elegíveis da candidatura para a substituição 

da vedação dos campos de ténis, submetida ao abrigo do Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas, caso a mesma fosse aprovada e comparticipada pelo Instituto Português do Desporto 

e Juventude. 

Considerando que a candidatura foi aprovada e que foi celebrado um Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, com o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), 

que junto se anexa. 

Considerando que o custo elegível da candidatura, definido pelo IPDJ, é de 7.300,00€, proponho 

que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda ao Clube de Ténis de Peniche o apoio 

financeiro, no valor de 1.825,00 euros, para a substituição da vedação dos campos de ténis.» O 

senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 
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votação deste assunto. (Doc.1126 NIPG 19760/18) -------------------------------------------------------  

 

43) Atribuição de apoio ao Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização dos bailes de Fim de 

Ano – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1574/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 5 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Botafogo Futebol 

Clube dos Bôlhos o apoio financeiro no valor de 624,72 euros e o apoio logístico solicitado para 

a organização dos Baile de Fim do Ano, que decorrerão entre os dias 28 a 30 de dezembro, no 

âmbito de uma candidatura submetida por este clube para apoio à atividade pontual, 

considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» O 

senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.1127 NIPG 19762/18) -------------------------------------------------------  

 

44) Atribuição de apoio ao Centro Social Nova Aliança, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da Festa de Natal- 

Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1575/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5º e 

51º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio logístico ao 

Centro Social Nova Aliança, para organização da Festa de Natal, que decorrerá no dia 23 de 

dezembro, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade 

pontual, considerando-se que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a 

apoiar.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.1128 NIPG 19924/18)----------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

45) Agradecimento pelo apoio prestado, no âmbito da realização do Campeonato do Mundo de 

Badminton Sub-19, na cidade de Markham, no Canadá, apresentado pelo atleta Tomás Coelho 

– Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1576/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do agradecimento apresentado pelo atleta Tomás Coelho, pelo apoio prestado, no 

âmbito da realização do Campeonato do Mundo de Badminton Sub-19, na cidade de Markham, no 

Canadá. (NIPG 19265/18) -------------------------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1577/2018: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

Sendo dezasseis horas e quinze 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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da 

Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

25 de fevereiro de 2019, 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


