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ATA N.º 30/2019 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019 

 

Aos dezassete dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, 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) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia (alteração 

do uso do sótão para fração autónoma), para o prédio sito na Rua Andrade, n.º 12 A, na 

Consolação, apresentado em nome de Maria Lurdes Cordeiro Gonçalves Hipólito – Pelouro do 

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

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

sito na Rua D. Pedro I, n.º 13, em Ferrel, apresentado em nome de Eusébio Marques Santos – 

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

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de 

moradia, para o prédio sito na Rua das Cantarinhas, em Peniche, apresentado em nome de 

Francisco Miguel Rocha Alves – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

a implantar no prédio, sito na Rua da Praia, n.º 14, em S. Bernardino, apresentado em nome de 

Steven James Walmsley – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

empreendimento habitacional com proposta de plano para unidade de execução, a implantar no 

prédio, sito nos Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal, L.da – 

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

 ------------------- 6) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca, 

Armazém n.º 18, em Peniche, requerida pela empresa Transfish, L.da – Pelouro do Planeamento e 

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

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Atribuição do nome de Beco dos Delgados – Casal da Boavista, a uma artéria 

da localidade de Reinaldes – Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------------------------  

 ------------------- 8) Atribuição do nome de Beco dos Remédios, a uma artéria da localidade de 

Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Atribuição do nome de Beco João Ribeiro, a uma artéria da localidade de 

Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Alteração do nome de rua, de Travessa da Paz, para Travessa João António 

Martins Correia Neto, na localidade de Bôlhos – Pelouro de Ligação às Freguesias;---------- ------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Cultura; ---------------------  

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

 ------------------- 12) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Vale 

Verde, bloco 12 – 1.º Esquerdo, em Peniche, e definição do valor da renda – Pelouro da 
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Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano 

de 2019 – III fase de candidaturas – Listagem Final - Pelouro da Solidariedade Social; ------------  

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

 ------------------- 14) Espetáculo de encerramento do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal 

de Dança – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a maio de 2019, e fundos disponíveis referentes 

a maio e junho de 2019 – Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2018 – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 17) Coorganização do V Campeonato Nacional de Águas Abertas “Peniche a 

Nadar 2019”, em conjunto com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação 

Distrital de Leiria – Pelouro do Desporto;-------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Licenciamento do Festival Street Food de Atouguia da Baleia, requerido pela 

Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral;------------------- ---------------  

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

 ------------------- 19) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da 

campanha denominada Promoção do Pescado Nacional – Campanha do Carapau – Pelouro da 

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

 ------------------- 20) Atribuição de apoio para alojamento gratuito no Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo de Peniche, para a realização do Encontro de Música Improvisada de 

Atouguia da Baleia - MIA 2019 – Pelouro do Parque de Campismo; -----------------------------------  

 ------------------- 21) Atribuição de apoio financeiro ao MOV Peniche – Núcleo Empresarial do 

Concelho de Peniche, no âmbito do evento “Agroeste – Feira Agrícola do Oeste” – Pelouro das 

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

 ------------------- 22) Atribuição de apoio à Patrimonium - Centro de Estudos e Defesa do 

Património da região de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de 

apoio à atividade pontual, para a organização da apresentação de um livro “Da Campina até ao 

Mar” – Pelouro Associativismo; ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Renovação da frota Municipal de viaturas através do aluguer operacional de 

viaturas a contratar, no âmbito do Acordo Quadro celebrado pela Oestecim – Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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. ---------  

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes 

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

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

Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição, 

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

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

votação dos pontos um a três da ordem do dia, e Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura 

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

da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: 

Senhora Zita Mamede: 

- Relativamente à Nau dos Corvos, perguntou porque razão aquele restaurante, enquanto 

funcionou, foi vedado, quer em termos de panorama, quer em termos de permanência. Disse que 

tendo em conta a erosão, na sua opinião, a Nau dos Corvos não deveria manter-se no local em que 

se encontra, por muito que se quisesse restaurar aquele espaço, até porque, o mesmo faz muita 

falta. Referiu que achava muito bem, o facto de ali se encontrar uma roulotte, no entanto, na sua 

opinião, deveria encontrar-se um recurso digno para Peniche, sugerindo a colocação de uma 

traineira que funcionasse como bar ou um pré-fabricado que tivesse algo a ver com a terra, onde 

se pudessem colocar meses, cadeiras e uns chapéus de sol, onde as pessoas pudessem desfrutar do 

bom tempo. Fez referência à âncora que se encontrava em frente ao jardim do senhor Dr. Bilhau. 

Perguntou porque razão a âncora foi retirada. Disse que a cidade tinha poucos caixotes do lixo, 

onde as pessoas pudessem colocar os dejetos dos animais. Disse, ainda, que existiam artérias da 

cidade muito mal iluminadas, nomeadamente, junto à Papelaria Oliveira. Relativamente à limpeza 

da cidade, referiu que a Avenida do Mar estava muito suja. Disse, ainda, que não era permitido os 

cães estarem no espaço exterior à Fortaleza de Peniche, dando conta que já escreveu à DGPC, 

porque, na sua opinião, era absurdo. Disse que louvava todas as iniciativas que têm sido feitas, 

mas achava que se poderia fazer mais, deveria explorar-se melhor a cidade, porque não temos, 

apenas, o surf ou a festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. --------------------------------  

 

Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino: 

- Em relação à Nau dos Corvos, disse que estava em avaliação, porque surgiram questões de 

segurança, e entenderam que deveriam recorrer à entidade que era reconhecidamente mais 

competente na matéria, o LNEC. Deu conta que receberam o 1.º relatório preliminar, que é 

necessário aprofundar, para que a Câmara Municipal tome a decisão que entender ser a melhor. 

Disse, ainda, que, relativamente àquele espaço, não era apenas a Câmara Municipal a decidir, 

existem entidades com a competência que condicionam muito, nomeadamente a APA, que terá 

que dar o seu parecer. Relativamente à âncora, disse que foi retirada para ser tratada. Referiu que 

de momento estava guardada, iria ser avaliada e era do interesse de todos a sua reposição. Em 

relação à falta de caixotes do lixo, disse que iriam fazendo a avaliação e quando consideravam que 

alguns arruamentos tinham essa necessidade, iam sendo repostos. Referiu que, em relação à 

limpeza da cidade, estava a tentar melhorar. Deu conta que estava lançado concurso para a 

aquisição de uma viatura para lavagem dos arruamentos. Relativamente aos animais no museu, 

disse que era, efetivamente, uma questão da DGPC. Em relação ao desenvolvimento do nosso 

concelho, e às referências que fez, disse que o surf deveria ser potenciado, mas ainda bem que 

existe o surf. Disse, ainda, que deveriam ser mais criativos, continuar com iniciativas regulares, se 

possível, a maior parte do ano.  -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Saudou a iniciativa de ter estado na reunião de Câmara, referindo que aquele era o sitio próprio 

para serem colocadas questões. Disse que, em relação à Nau dos Corvos, o encerramento deveu-

se ao facto de aquela estrutura apresentar riscos de rutura e, naturalmente, a salvaguarda das 

pessoas e bens estava acima de tudo. Fez um breve historial, relativamente àquela concessão, e 

referiu que era, também, com algum ceticismo que olhavam para aquela realidade, porque tinham 

a noção do que significava aquela estrutura. Em relação à iluminação pública, disse que, de facto, 

era um dos problemas da cidade, que deveria ser melhorada, porque existem locais aleados a uma 

conjugação de outros fatores que levavam a um sentimento de insegurança. Sobre a limpeza da 
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cidade, nomeadamente na Avenida do Mar, disse que para além da lavagem do arruamento, era 

importante não o sujar, e para não o sujar era possível, centralizando o modelo de recolha, porque 

não era razoável os restaurantes colocarem o lixo à sua porta. Relativamente às iniciativas na 

cidade, e os desportos ligados ao mar, eram e deveriam ser mais, uma alavanca para o 

desenvolvimento da terra e, também, na altura do Campeonato do Mundo de Surf, deveriam ser 

criadas iniciativas que pudessem trazer pessoas à cidade. ------------------------------------------------  

 

Senhora Zita Mamede: 

- Sugeriu que, para além do surf, poderia ser possível a organização de algumas atividades, tais 

como: o Hipismo e a mostra de cães de várias raças. Referiu que o Parque Urbano existia falta de 

bancos, ao longo do percurso, para que as pessoas com mais idade se pudessem sentar. ------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a sugestão. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Saudou a intervenção. Disse que se poderiam encontrar outro tipo de iniciativas e, na sua opinião, 

todas as ideias que apresentassem seriam válidas. ---------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Felicitou a senhora Zita Mamede, primeiro por ter regressado às origens e segundo por ter 

regressado há relativamente pouco tempo e ter a participação cívica de estar na reunião de Câmara 

a colocar questões. Relativamente à Nau dos Corvos, disse que o senhor Vereador Filipe Sales 

tinha feito uma resenha histórica, que corroborou. Relativamente ao pedido de vistoria ao LNEC, 

o mesmo foi feito em janeiro de 2019, e o que foi colocado em causa foi a utilização da laje de 

cobertura, que, ainda assim, não era definitiva, porque se previa que houvessem obras que 

pudessem ser executadas, no sentido de garantir o acesso de pessoas à laje de cobertura. Disse, 

ainda, que existia um atraso, que era da responsabilidade da Câmara, o que levaria a que, naquele 

verão, aquela laje de cobertura não fosse utilizável, o que era mau para Peniche. Desafiou a senhora 

Zita Mamede a continuar com a intervenção cívica, indo mais vezes à reunião de Câmara, 

despertando muitas vezes a atenção das pessoas que ali se encontram. ---------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que não sabia se tinha sido a primeira vez que o edifício da Nau dos Corvos tinha sido 

avaliado pelo LNEC. Referiu que ia sendo avaliado pelos técnicos da Câmara Municipal, e a partir 

do momento em que os mesmos referiram que não se sentiam seguros avaliar, decidiu-se solicitar 

ao LNEC para o fazer, havendo mais para avaliar. Disse que existiam um conjunto de situações 

que tinham que ser avaliadas, porque para si, em primeiro lugar, estavam as questões de segurança.  

 

Senhor João Campo:  

- Disse que se mantinha o problema, necessitava que fosse retirada a areia que existe entre o seu 

bar e o estrado, para que possa montar os duches na praia. Perguntou quando poderiam retirar a 

areia que impede o acesso de viaturas de emergência, cargas e descargas, através da rampa. ------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que já tinha respondido que a mesma máquina que retira a areia, era a mesma que retirava 

o limo. Referiu que, em principio, a areia seria retirada entre hoje e amanhã. -------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que, efetivamente, o senhor João Campos esteve na reunião de Câmara, há 15 dias. Ela 

própria questionou sobre aquele assunto e na altura a resposta que obteve foi que a APA não 
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permitiria que se retirasse a areia. Referiu que, desde então, houve uma evolução, pelo que ficava 

satisfeita que a resolução daquele problema fosse feita entre hoje e amanhã. -------------------------  

 

Vereador Rogério Cação: 

- Disse que a grande responsabilidade recaía sobre quem geria os recursos da Câmara Municipal, 

porque não têm a gestão direta. Referiu que, naquele caso concreto existia uma solução, que foi 

transmitida, que acredita que iria acontecer entre hoje e amanhã. ---------------------------------------  

 

Senhor António Morais: 

- Disse que, desde 2012, numa pretensão apresentada à Câmara Municipal, e com subsequentes 

reuniões do executivo, foi decidido encetar a diligência de venda de um terreno, sito no Beco de 

São José. Referiu que até ao momento, do ponto de vista formal, a Câmara não comunicou nada, 

apesar de haver indicações naquele sentido. Disse, ainda, que mais recentemente, em 21 de janeiro 

de 2019, entregou um requerimento, que deveria ter tido resposta, de acordo com o CPA, no prazo 

de 10 dias, e não teve. Referiu que se tratava de um terreno que, do ponto de vista formal, era 

urbano. Solicitou que fosse feita uma avaliação real e que lhe indicassem o valor do terreno. -----    

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a questão colocada. Referiu que a propriedade teria que ser avaliada, e após os 

serviços preparem a informação, teria que ser presente em reunião de Câmara. ----------------------  

 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 

- Apresentou uma declaração, que leu: “Senhor Presidente da Câmara, informo esta Câmara que 

não estarei disponível para participar, a partir de hoje, em qualquer reunião dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, enquanto não for feito um desagravo formal, pela maneira que o 

Presidente daquela instituição destratou os Autarcas presentes, na sessão solene dos 90 anos do 

aniversário daquela Associação. Em nome do respeito institucional que deve presidir ao 

relacionamento entre entidades.” -----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às atas da Câmara, informou que no site da Câmara Municipal, a ultima ata 

disponível era de 26 de dezembro de 2018. Disse que foi aprovado, na Câmara Municipal, um 

regimento, que definia a forma como eram elaboradas as atas, bem como o CPA, e uma ata era, 

somente, um resumo, devendo constar as deliberações tomadas pela Câmara Municipal. Solicitou 

que esta ata fosse aprovada na próxima reunião, e que as anteriores sejam apresentadas e 

aprovadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à intervenção do senhor Presidente dos Bombeiros, disse que, da sua parte, reagiu de 

acordo com o que achou mais apropriado para o momento, menos bom, das comemorações dos 90 

anos dos Bombeiros. Referiu que compreendia a posição do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às atas, disse que para que fosse cumprida a Lei, deveria fazer-se o resumo, e 

quem pretendesse a transcrição, enquanto autarca, seria disponibilizada. ------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Sobre a questão dos Bombeiros, saudou a coragem do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal em ter tomado a decisão que tomou, por respeito para com a falta de consideração e 

respeito de que a Câmara foi alvo. Disse que, na sua opinião, a intervenção do senhor Presidente 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche foi despropositada, 

inconveniente, mentirosa, deselegante e cobarde, porque foi feita num contexto, em que ele sabia 

estar a acusar pessoas, que não tinham direito ao uso da palavra e por conseguinte não o podiam 

contrapor ou defender-se. Disse, ainda, que se sentiu ofendido, dado que estava ali como 
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convidado para homenagear a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

que lhe merece profundo respeito e admiração, e saiu enxovalhado por uma série de acusações 

falsas, cujo objetivo era apenas denegrir os que, em sede de decisão na Câmara, se tinham 

manifestado contra uma proposta com a qual estavam, fundadamente, em total desacordo. Disse, 

ainda, que, por uma questão de respeito por todos os bombeiros, teve o cuidado de cumprimentar 

o senhor Comandante antes de se ausentar da cerimónia, e saudá-lo pelos 90 anos. Na sua opinião, 

o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral também não esteve bem, já que, na qualidade 

de principal responsável pela cerimónia, deveria ter tomado uma posição em defesa dos 

convidados que foram atacados. Referiu que a situação foi grave, e não estava de acordo com o 

bom relacionamento entre instituições. Foi inclusivamente publicamente dito que a Câmara 

Municipal dava zero àquela Associação, o que não é verdade, dado que a Câmara Municipal tem 

colaborado sempre na medida do possível, e inclusivamente todos os Vereadores fizeram 

declarações de voto, em que dizem, expressamente, que para a missão dos Bombeiros, estariam 

sempre totalmente disponíveis para analisar e aprovar tudo. Referiu que a Câmara Municipal nunca 

chumbou um projeto aos Bombeiros, facto que não foi referido naquele dia pelo Senhor Presidente 

da Direção dos Bombeiros: o que não foi aprovada foi uma proposta da Câmara de financiamento 

para um projeto que não estava aprovado, nem programado, nem fundamentado nem sequer 

discutido com a profundidade que a matéria mereceria. --------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que o PSD subscrevia, inteiramente, a intervenção feita pelo senhor Vereador Rogério 

Cação, e agradeceu ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a posição que tomou, também, 

em defesa dos Autarcas desta terra. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Enalteceu a posição do senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse que estava de acordo 

com muitas coisas que já foram ditas pelo senhor Vereador Rogério Cação. --------------------------  

- Esclareceu que nas reuniões públicas, o público poderia assistir na integra as reuniões de Câmara, 

podendo apenas intervir no período da intervenção destinada ao público. -----------------------------  

- Relativamente às atas, disse que estava de acordo com o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, referindo que já chamou à atenção para o problema do atraso das atas, o que do ponto 

de vista legal não era permitido. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que estava de acordo com o senhor Presidente da Assembleia Municipal, deve ser feito um 

resumo das atas com as deliberações. Disse, ainda, que os senhores Vereadores que não se revejam 

no resumo das atas, teriam sempre o direito de fazer uma declaração para o que entenderem 

colocar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Sobre a questão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, a senhora 

Vereadora Cristina Leitão subscreveu a intervenção do senhor Vereador Rogério Cação, e mais 

adiante, teriam a oportunidade de se pronunciarem, com mais detalhe, sobre o teor e a gravidade 

do que aconteceu, ontem. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão das atas, disse que estava totalmente de acordo com o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e com o senhor Presidente da Câmara. Referiu que, ele próprio, tem 

colocado sistematicamente aquela questão do atraso nas atas e, aquando da apresentação de uma 

proposta, na Câmara Municipal, para que as reuniões fossem transmitidas online, permitiria isso 

mesmo, permitia que as atas tivessem as deliberações e a salvaguarda de cada um, das posições 

que ali defendesse, eram transmitidas online e ficavam alojadas, mas o senhor Presidente da 

Câmara rejeitou a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

Disse que o registo e a salvaguarda não teriam que ser assumidos pela transmissão online, mas na 

gravação, e os senhores Vereadores sempre que pretendem recorrem à mesma. ----------------------  

 

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: 

-Agradeceu e congratulou-se pela festa dos pescadores, em Honra de São João Batista, na Ilha da 

Berlenga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Manifestou satisfação pela forma como decorreram as festas de encerramento dos anos letivos, 

em algumas escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-Registou a realização do 2.º Triatlo Infantil de Peniche, que foi um sucesso. ------------------------  

-Manifestou satisfação pela realização da Jornadas Náuticas, promovida pelo Clube Naval de 

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

-Registou a forma como decorreu a 2.ª organização do Street Food, em Peniche. --------------------  

-Enalteceu a intervenção do Grupo Musical “Nautilus”, e deu os parabéns pelos seus 30 anos de 

carreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Registou a festa de encerramento do PAC – Peniche Amigos Clube. ----------------------------------  

-Relembrou que, amanhã, a reunião extraordinária sobre o PDM. --------------------------------------  

-Relativamente à questão dos Bombeiros, disse que não esperava e entendeu que não foi 

apropriado uma intervenção como a que foi feita pelo senhor José Augusto. Referiu que ficou 

incomodado, mas tentou fazer o enquadramento, possível, daquela situação, e não tomou uma 

posição diferente, porque entendeu que para as relações futuras. Disse, ainda, que compreendia a 

posição do senhor Presidente da Assembleia Municipal, não iria fazer o mesmo, mas estava 

solidário. (1:41:26) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente, Mark Ministro: 

- Felicitou os Bombeiros Voluntários de Peniche pelo seu 90.º aniversário, referindo que, face ao 

que foi transmitido, não poderia deixar de ser solidário com todos os membros da Câmara. -------  

- Associou-se a todas as felicitações referidas pelo senhor Presidente da Câmara. -------------------  

- Deu conta que, na sexta-feira, decorreu a sessão solene de encerramento das atividades 

comemorativas dos 25 anos da Escola sede, do Agrupamento de Atouguia da Baleia. --------------  

- Referiu que no sábado, de manhã, estiveram, no Pinhal de Ferrel, cerca de quatrocentos escuteiros 

do Núcleo do Oeste, em atividade de preparação para o ACANUC. ------------------------------------  

- Destacou, no sábado e no domingo, os quatro primeiros lugares da Final Four da Taça Nacional 

de Sub-14, em basquetebol, em que venceu o Sporting Clube de Portugal. ----------------------------  

 

Senhora Vereadora Ana Rita Petinga: 

- Associou-se a todos os votos já endereçados e, também, se mostrou solidária com todos os 

membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu ao senhor Professor Guilherme Cardoso e à equipa que tem estado a trabalhar no 

Projeto do Morraçal da Ajuda, que estiveram presentes na Escola Secundária de Peniche e Escola 

do Alemão, onde explicaram o projeto, inserido nas Jornadas Europeias da Arqueologia. ----------  

- Felicitou o Clube Stella Maris, secção de basquetebol, pela festa de encerramento, no passado 

sábado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Felicitou a secção de ciclismo, do Clube Stella Maris, e a Junta de Freguesia de Peniche, pelo 4.º 

Passeio Familiar, no sábado. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, o Sporting Clube da Estrada, a Associação 

Mão Amiga e o Núcleo Local da Liga Portuguesa Contra o Cancro pela 1.ª Caminhada Solidária 

e a Caminhada pelo Ambiente, decorrida ontem. Agradeceu o facto de terem juntado duas 

realidades, a solidariedade e o ambiente. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

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

- Disse que esteve na Ilha da Berlenga com especial satisfação, na 2.ª festa em Honra de São João 

Batista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Fez um sublinhado especial ao 90.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, deixando uma palavra de profundo reconhecimento a todos os Soldados 

da Paz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu aos pescadores da Ilha da Berlenga, pela festa em Honra de São João Batista. --------  

- Deixou uma palavra de apreço ao Clube Naval de Peniche e associou-se às restantes iniciativas 

já formuladas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao concurso de Chefias de Divisão, perguntou se já existia alguma informação 

sobre a matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou que medidas já foram adotaram para colocar em vigor o RGPD. -------------------------  

- Perguntou se, em relação ao Castelinho, na Ilha da Berlenga, já foi feita uma notificação oficial 

ao concessionário, e se os senhores Vereadores poderiam ter acesso às não conformidades 

detetadas pela comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que verificou na base dos contratos públicos que foi firmado um contrato entre o Munivípio 

de Peniche e a Hora H. Perguntou o que estava contemplado, se eram a apenas os spots 

publicitários ou se incluía, também, a ida de elementos e funcionários da Câmara Municipal à 

rádio 102 fm. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota que recebeu um email do senhor Presidente da Direção da “Acompanha”, onde referia 

os constrangimentos financeiros, relacionados com a equipa de rua “Porto Mais Seguro”. Sugeriu 

que fosse agendada uma reunião com a Direção daquela instituição. Por outro lado, o mesmo 

referia a aquisição de uma unidade móvel de saúde. Sugeriu que fosse colocada em cima da mesa 

a possibilidade de, num futuro próximo, haver a possibilidade de financiamento. Não sendo 

possível, tentar a Câmara Municipal encontrar uma solução. --------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao concurso de Chefes de Divisão, seria apresentada uma informação o mais breve 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao RGPD, solicitou aos serviços para preparar uma informação sobre os 

procedimentos que têm estado a decorrer.-------------------------------------------------------------------  

- Sobre o Castelinho, disse que a comissão foi à Ilha da Berlenga, na sexta-feira, e ainda não 

recebeu a avaliação. Informou que após a receção da avaliação seria necessário enquadrar as 

dúvidas, em termos jurídicos. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, em relação à 102 fm, não existem pagamentos efetuados, relativamente às idas dos 

autarcas ou dos funcionários. Referiu que existem contratos de publicidade, em relação a muitos 

eventos da responsabilidade da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  

- Disse que, em termos de aprofundamento do papel da Acompanha, neste mandato, não houve 

solicitação de reuniões, mas gostaria de reunir com o senhor Presidente da Direção, tal como fazia 

com outras instituições. Relativamente aos apoios, disse que iria tentar filtrar e potenciar todo o 
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tipo de apoios que pudessem surgir. Relativamente à unidade móvel de saúde, disse que já existia 

num outro contexto, que vem pontualmente ao concelho. ------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Associou-se, simbolicamente, aos 90 anos dos Bombeiros Voluntários de Peniche, saudando 

aquela organização, pela importância que tem para a comunidade e pela generosidade de grande 

parte das pessoas que integram o corpo de Bombeiros, referindo que sempre os admirou e 

continuará a admirá-los. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, provavelmente, o associativismo estava a falhar, porque estavam a ser feitos muitos 

eventos ao mesmo tempo. Disse que deveriam rever o Regulamento do Associativismo. -----------  

- Apresentou um voto de saudação à Universidade Sénior de Peniche, porque é, talvez, das 

estruturas mais importantes em Peniche, no quadro daquilo que era a abordagem da 3.ª idade. Deu 

conta que se realizou, no passado sábado, a festa de encerramento. ------------------------------------  

- Subscreveu todas as saudações endereçadas, com algumas reservas no Street Food. Referiu que, 

por um lado, entendia que fazia falta a existência de diversificação, mas por outro lado estavam a 

promover uma alimentação que não era saudável. ---------------------------------------------------------  

- Relativamente à esplanada da Pastelaria Brismar, disse que, na sua opinião, se deveria ter 

retirado, de imediato, os pilaretes que estão chumbados no chão. ---------------------------------------  

- Em relação à Rua 13 de Infantaria, disse que lhe foi sugerido, por um munícipe, que se colocasse 

um aviso para que a circulação de peões fosse feita pela rua paralela àquela, que achou interessante.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que por trás da Escola Velha não há iluminação pública, os candeeiros estavam apagados. 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a programação do Associativismo teria que ser trabalhada com as Instituições e já 

sugeriu que uma das novas ferramentas em termos de programação, no site do Município que 

estava a ser trabalhado, era a introdução de um calendário anual onde todos poderiam introduzir 

os eventos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se à saudação feita à Universidade Sénior de Peniche, fazendo votos para que 

prossigam por muitos anos. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Rua 13 de Infantaria, disse que era pertinente. Referiu que teria que verificar qual a 

melhor forma de colocar um sinal. ---------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à traseira da Escola Velha, disse que aquela obra fazia parte do loteamento da NIS 

8, mas iria tentar perceber, junto da empresa e dos serviços, se seria possível ultrapassar aquela 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Felicitou os Bombeiros Voluntários de Peniche pelo seu aniversário, tendo em consideração que 

são 90 anos de história e que merecem todo o agradecimento por todo o trabalho que realizam. --  

- Felicitou a homenagem a São Batista, na Ilha da Berlenga, e a forma como decorreu.-------------  

- Felicitou as Jornadas Náuticas, do Clube Naval de Peniche. -------------------------------------------  

- Felicitou o encerramento das atividades do PAC- Peniche Amigos Clube. --------------------------  

- Felicitou o sarau da Universidade Sénior de Peniche, no sábado à noite.-----------------------------  

- Disse que tinha a mesma opinião do senhor Vereador Rogério Cação, o Street Food não era a 

gastronomia que pretendiam promover, porque tinham muito boa gastronomia em Peniche. Disse, 

ainda, que o Street Food como iniciativa merecia a atenção da Câmara Municipal. ------------------  

- Relativamente ao Castelinho, percebeu que foi constituída uma comissão de avaliação, pelo que 

irá aguardar pela mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu à senhora Vereadora Ana Rita Petinga pelo envio da listagem da dívida de terceiros, 

à data de 11 de junho, que irá analisar. ----------------------------------------------------------------------  

- Perguntou o que pretendiam fazer relativamente à concessão do Tasca Areia. ----------------------  
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- Referiu que continuava a aguardar a informação sobre o concurso de Chefes de Divisão. --------  

- Relativamente ao Cabo Carvoeiro, disse que existia uma rede da propriedade da Autoridade 

Marítima. Perguntou se poderia ser negociado com aquela autoridade a substituição daquela rede, 

por outra que dignifique aquele espaço, e caso não se resolvesse, talvez tivesse que ser a Câmara 

Municipal a fazê-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à esplanada da Pastelaria Brismar, disse que ficou chocado ao verificar que a estrutura 

foi chumbada, com cimento, à calçada, e questionou de que forma passaria ali uma viatura de 

emergência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao documento estratégico, disse que passou um ano, desde que a empresa o ouviu. 

Solicitou um ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente ao documento estratégico, disse que tinha agendada uma reunião, hoje à tarde, 

com a equipa que o está a preparar. --------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, em relação à concessão do Tasca Areia, teriam que voltar a falar sobre o assunto, logo 

que tenha mais informações seriam dadas em reunião de Câmara. --------------------------------------  

- Em relação à rede, no Cabo Carvoeiro, comungou da mesma opinião. Disse que teriam que 

procurar sensibilizar o CEMA e a Marinha e, também, era da mesma opinião, se fosse necessário 

a Câmara Municipal substituía-a. -----------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o processo da Pastelaria Brismar teria que ser presente, novamente, em reunião de 

Câmara, porque ouve uma deliberação, foi aprovado, mas não naquelas circunstâncias. ------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia (alteração do uso do 

sótão para fração autónoma), para o prédio sito na Rua Andrade, n.º 12 A, na Consolação, 

apresentado em nome de Maria Lurdes Cordeiro Gonçalves Hipólito – Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 741/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia (alteração do 

uso do sótão para fração autónoma), para o prédio sito Rua Andrade, n.º 12A, localidade de 

Consolação, apresentado por Maria Lurdes Cordeiro Gonçalves Hipólito, no dia 30 de abril de 

2018, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, na sua atual redação, tendo em 

conta que a exposição apresentada por parte da requerente, em resposta à audiência prévia 

realizada, em nada altera os fundamentos técnicos constantes nos pareceres emitidos pela Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 12 de dezembro de 2018 e 14 de 

dezembro de 2018. 

Motivo(s) do indeferimento: 

 A – Fundamentação de Facto: 

 - O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 12 de dezembro de 2018 e 14 de dezembro de 2018. 

B – Fundamentação de direito: 

 - Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
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na sua atual redação.» (Doc.389 DPGU 100/18) ----------------------------------------------------------  

 

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

D. Pedro I, n.º 13, em Ferrel, apresentado em nome de Eusébio Marques Santos – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 742/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua D. Pedro I, n.º 13, localidade 

de Ferrel, apresentado em nome de Eusébio Marques Santos, no dia 27 de agosto de 2018, nas 

condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 10 de 

junho de 2019.» (Doc.390 DPGU 197/18) ------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia, 

para o prédio sito na Rua das Cantarinhas, em Peniche, apresentado em nome de Francisco 

Miguel Rocha Alves – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 743/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, 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 Francisco Miguel Rocha Alves, em 28 de fevereiro de 2019, sobre a viabilidade para 

alteração e ampliação de moradia, para o prédio sito na Rua das Cantarinhas, localidade de 

Peniche, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, 10 de junho de 2019, nomeadamente quanto ao cumprimento do n.º 2 do artigo 23.º 

do RMUE de Peniche, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento 

administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.391 DPGU 227/19) ---------------------------------------  

 

4) Pedido sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, a implantar 

no prédio, sito na Rua da Praia, n.º 14, em S. Bernardino, apresentado em nome de Steven 

James Walmsley – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 744/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de Steven James Walmsley, 

em 17 de setembro de 2018, sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, a implantar no prédio, sito na Rua da Praia, n.º 14, localidade de S. Bernardino, 

nomeadamente, por contrariar o artigo 21.º do RMUE, conforme constante na informação da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 7 de junho de 2019.» (Doc.392 

DPGU 73/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de empreendimento 

habitacional com proposta de plano para unidade de execução, a implantar no prédio, sito nos 

Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal, L.da – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 745/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal, L.da, 
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em 30 de julho de 2018, sobre a viabilidade para construção de empreendimento habitacional 

com proposta de plano para unidade de execução, a implantar no prédio, sito nos Casais do 

Baleal, localidade de Ferrel, nomeadamente, por contrariar os pressupostos contidos no n.º 3.6 

do artigo 12.º do Regulamento do PDM de Peniche, na sua atual redação, conforme constante na 

informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de junho de 

2019.» (Doc.393 DPGU 59/18) -------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca, Armazém n.º 18, 

em Peniche, requerida pela empresa Transfish, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -  
Deliberação n.º 746/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Deferir a autorização de atividade solicitada, pelos motivos e com os fundamentos constantes na 

informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 7 de junho de 

2019, visto ter obtido parecer favorável da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, que 

consiste na aprovação do número de Controlo Veterinário n.º V 3345, informação esta recebida 

na mesma data.» (Doc.394 DPGU Proc. RJACSR n.º 661568/18) --------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

7) Atribuição do nome de Beco dos Delgados – Casal da Boavista, a uma artéria da localidade 

de Reinaldes – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 747/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Considerando o parecer favorável já emitido pela Comissão Municipal de Toponímia, de 6 de 

março de 2019, e a posição de concordância agora transmitida pelo novo executivo da referida 

Junta de Freguesia, através do seu email, de 21 de dezembro de 2018, e nos termos do artigo 7.º 

do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos 

para atribuir o nome de Beco dos Delgados, em Casal da Boavista, na localidade de Reinaldes, 

freguesia de Atouguia da Baleia, à artéria que nasce na Rua dos Delgados, e segue em direção a 

poente. 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 

(Doc. NIPG 13/19) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Atribuição do nome de Beco dos Remédios, a uma artéria da localidade de Peniche – Pelouro 

de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 748/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche. 

Considerando que a proposta foi já apreciada pelo Executivo, na sua reunião de 14 de janeiro de 

2019, tendo sido deliberado colher novo parecer da Junta de Freguesia, e que a mesma, através 

do seu email, datado de 1 de abril de 2019, mantêm a sua vontade de atribuição do mencionado 

topónimo, nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o nome de Beco dos Remédios, nesta cidade, 

à artéria que nasce na Estrada dos Remédios e segue para Norte. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
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artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 

(Doc. NIPG 17314/17) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Atribuição do nome de Beco João Ribeiro, a uma artéria da localidade de Peniche – Pelouro 

de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 749/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche. 

Considerando que a proposta foi já apreciada pelo Executivo, na sua reunião de 14 de janeiro de 

2019, tendo sido deliberado colher novo parecer da Junta de Freguesia, e que a mesma, através 

do seu email, datado de 1 de abril de 2019, mantêm a sua vontade de atribuição do mencionado 

topónimo, nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o nome de Beco João Ribeiro, nesta cidade, 

à artéria que nasce na Estrada dos Remédios e segue para Norte. 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 

(Doc. NIPG 17314/17) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Alteração do nome de rua, de Travessa da Paz, para Travessa João António Martins 

Correia Neto, na localidade de Bôlhos – Pelouro de Ligação às Freguesias: -----------------------  
Deliberação n.º 750/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 5 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Considerando que a proposta foi já apreciada pelo Executivo, na sua reunião de 14 de janeiro de 

2019, tendo sido deliberado colher novo parecer da Junta de Freguesia, e que a mesma, através 

do seu ofício n.º 58 de 20 de fevereiro de 2019, decidiu manter o topónimo já sugerido, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os 

pressupostos para se considerar a alteração do nome da artéria, antigamente denominada 

Travessa da Paz, para Travessa João António Martins Correia Neto, na localidade de Bôlhos, 

freguesia de Atouguia da Baleia. 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, autorize a solicitada alteração.» 

(Doc. NIPG 6620/18) -------------------------------------------------------------------------------------------    

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

11) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Cultura: --------------------------------------  
Deliberação n.º 751/2019: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação da DAF - Cultura n.º 50/2019, de 31 de maio, no uso da competência 

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

que a Câmara Municipal tome conhecimento da atividade, considerando a importância do 

desenvolvimento de atividades que fomentem de modo lúdico a aprendizagem da arte de tecer a 

renda de bilros por parte das crianças e jovens do concelho de Peniche, vimos pelo presente 

propor a V.Exa. que se dê continuidade à realização dos "Ateliês de Verão da Renda de Bilros", 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.06.2019 * Livro 110 * Fl. 636 

entre os dias 2 de julho a 31 de agosto de 2019, na sala "Luís de Almeida" situada no quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche.» (Doc. NIPG 10503/19) --------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

12) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Vale Verde, bloco 12 

– 1.º Esquerdo, em Peniche, e definição do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social: -  
Deliberação n.º 752/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

2019, que se anexa, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da sua competência definida na 

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

proposta de alteração de titularidade do fogo supra referenciado para Rodolfo Zarro dos Santos, 

e a definição do valor de renda de casa para 18,90 €, nos termos do estipulado na alínea b), do 

n.º 1, do artigo 1106.º, da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que altera o Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, definido na Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, relativo à transmissão do 

arrendamento, e o estipulado na alínea a), do número 1, do artigo 23.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o novo Regime de 

Arrendamento Apoiado para Habitação.» (Doc. NIPG 8336/19) ---------------------------------------  

 

13) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2019 – III 

fase de candidaturas – Listagem Final - Pelouro da Solidariedade Social: -------------------------  
Deliberação n.º 753/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«No seguimento do procedimento para atribuição de um talhão de cultivo da Horta Comunitária 

de Peniche, para o ano 2019, aberto em cumprimento da deliberação de Câmara Municipal n.º 

541/2019, datada de 6 de maio de 2019, e considerando que no período de audiência prévia de 

interessados ocorrido nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimentos Administrativos e 

do n.º 6 do artigo 9.º do Regulamento Municipal da Horta Comunitária de Peniche (RMHCP), 

não advieram pronúncias ao resultado inicial, proponho o seguinte: 

1 - A atribuição do talhão de cultivo, decorrente de candidatura ao candidato João da Conceição 

Marques; 

2 - Considerando a desistência da utilizadora Maria da Ascensão Neves Simões Pacheco, admitir 

o candidato Rui Manuel Simões Rodrigues, imediatamente posicionado na lista de classificação, 

conforme previsto no n.º 5 do artigo 10.º do RMHC.» (Doc. NIPG 10449/19) ------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

14) Espetáculo de encerramento do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança – 

Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 754/2019: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 6 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação da DAF - Cultura n.º 51/2019, de 4 de junho, no uso da competência 

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

que a Câmara Municipal tome conhecimento da realização do Espetáculo de Encerramento do 

ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança, a ter lugar no Pavilhão Polivalente do 

Clube Stella Maris de Peniche no próximo dia 22 de junho, pelas 21h30.» (Doc. NIPG 10502/19) 
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DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a maio de 2019, e fundos disponíveis referentes a maio e 

junho de 2019 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 755/2019: 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 maio de 2019, e fundos disponíveis referentes 

a maio e junho de 2019. (NIPG 10228/19) ------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

16) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2018 – Pelouro das Finanças: -------  
Deliberação n.º 756/2019: Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia 

Municipal a prestação de contas consolidada relativas ao ano de 2018. --------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:  

 

17) Coorganização do V Campeonato Nacional de Águas Abertas “Peniche a Nadar 2019”, em 

conjunto com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação Distrital de Leiria 

– Pelouro do Desporto: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 757/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que, no âmbito do Protocolo “Portugal a Nadar 2019”, celebrado entre o 

Município de Peniche e a Federação Portuguesa de Natação, pretende-se realizar a V Prova de 

Águas Abertas “Peniche a Nadar 2019”, no dia 24 de agosto de 2019, em Peniche, na praia do 

Molhe Leste, 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, autorize a realização 

da prova em coorganização com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação 

do Distrital de Leiria, nos termos do anexo à presente proposta, e aprove as respetivas normas, 

também em anexo.» (Doc. NIPG 10518/19) ----------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

18) Licenciamento do Festival Street Food de Atouguia da Baleia, requerido pela Freguesia de 

Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 758/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, por requerimento, registado 

nestes serviços no dia 31 de maio de 2019, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 7 de junho de 2019, proponho que se autorize 

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 a realização do Festival Street Food de Atouguia da 

Baleia, na Rua Alameda D. Afonso Henriques - Bairro do Capitão, em Atouguia da Baleia, nos 

dias 20, 21 e 22 de junho de 2019, entre as 12:00 e as 24:00 horas.» (Doc. NIPG 9796/19) -------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

19) Atribuição de apoio à Docapesca - Portos e Lotas, S.A., no âmbito da campanha 
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denominada Promoção do Pescado Nacional – Campanha do Carapau – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 759/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que a Docapesca solicitou, através de ofício registado sob o n.º 9952, em 31 de 

maio de 2019 (NIPG 9848/19), a colaboração do Município de Peniche, no âmbito da sua 

Campanha “Promoção do Pescado Nacional – Campanha do Carapau”, e que temos todo o 

interesse na promoção deste pescado, tão relevante para a frota de pesca nacional.  

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o apoio à Campanha “Promoção 

de Pescado Nacional – Campanha do Carapau” conforme solicitado e de acordo com a 

disponibilidade do Município.» (Doc. NIPG 9848/19) ----------------------------------------------------  

 

20) Atribuição de apoio para alojamento gratuito no Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo de Peniche, para a realização do Encontro de Música Improvisada de Atouguia 

da Baleia - MIA 2019 – Pelouro do Parque de Campismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 760/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 30 de maio de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a solicitação dos organizadores do MIA - Encontro de Música Improvisada de 

Atouguia da Baleia, e a informação do Parque de Campismo e Caravanismo, datada de 29 de 

maio de 2019, que se anexa, relativa ao apoio para alojamento gratuito no parque, para alguns 

participantes no evento, de acordo com a disponibilidade do parque. 

Considerando que a atribuição do apoio solicitado é da competência da Câmara Municipal. 

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

artigo 33.º Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua o apoio ao referido grupo, de 

acordo com a disponibilidade do parque.» (Doc. NIPG 9140/19) --------------------------------------  

 

21) Atribuição de apoio financeiro ao MOV Peniche – Núcleo Empresarial do Concelho de 

Peniche, no âmbito do evento “Agroeste – Feira Agrícola do Oeste” – Pelouro das Finanças: -  
Deliberação n.º 761/2019: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que o MOV Peniche – Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche, realizou nos 

dias 24, 25 e 26 de maio a “Agroeste – Feira Agrícola do Oeste”, tendo sido um veículo de 

disseminação das culturas e de discussão de temáticas relacionadas com o setor agrícola do 

Oeste, que contou com uma zona de exposições, zona de tasquinhas e zona de animação. 

Considerando que o Município valoriza as atividades económicas e associativas e que, sem 

prejuízo de alertar para a necessidade de as organizações criarem condições logísticas e 

financeiras para a concretização dos seus eventos, considera que este evento é de interesse para 

o município. 

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, atribua um apoio financeiro ao MOV 

Peniche – Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche, no âmbito do evento “Agroeste – Feira 

Agrícola do Oeste”, no valor de 7.000,00 €, para auxiliar no pagamento do aluguer das tendas.» 

(Doc. NIPG 9748/19) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Atribuição de apoio à Patrimonium - Centro de Estudos e Defesa do Património da região 

de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a organização da apresentação de um livro “Da Campina até ao Mar” – Pelouro 
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Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 762/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 12 de junho de 2019, 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, ao abrigo dos artigos 5.º e 

51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio logístico à 

Patrimonium - Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche, para a 

organização da Apresentação de um livro "Da Campina até ao Mar", que terá lugar no dia 26 de 

junho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade 

pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a 

apoiar.» (Doc. NIPG 10428/19) ------------------------------------------------------------------------------    

 

DIVERSOS: 

 

23) Renovação da frota Municipal de viaturas através do aluguer operacional de viaturas a 

contratar, no âmbito do Acordo Quadro celebrado pela Oestecim – Comunidade Intermunicipal 

do Oeste: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 763/2019: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que: 

- A frota de viaturas que o Município detém, à data, é insuficiente para fazer face às exigências, 

sendo premente a aquisição de 3 (três) viaturas para o serviço de fiscalização, 1 (uma) para a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e 1 (uma) viatura para apoio aos diversos serviços 

administrativos do Município, Gabinete de Comunicação e similares; 

- Das viaturas ligeiras, afetas a diversos serviços, 3 (três) encontram-se em mau estado de 

conservação; 

- Das viaturas ligeiras avaliadas em “estado razoável”, 5 (cinco) foram adquiridas em 2005, 

perfazendo, em 2019, 14 (catorze) anos de serviço;  

- Dada a antiguidade das viaturas, as despesas de reparação e manutenção têm aumentado 

exponencialmente. 

Considerando, também, que face à descentralização de competências, se prevê a necessidade de 

dispor de mais viaturas; 

Analisadas as diversas soluções aquisição e aluguer operacional, se concluiu que, é mais 

vantajoso o aluguer operacional, na medida em que o valor da renda a pagar contempla as 

despesas do seguro, custos de manutenção, revisões, pneus, entre outros necessários à gestão da 

frota, permitindo reduzir substancialmente os custos fixos e variáveis inerentes à utilização das 

viaturas, e, ainda, a constante renovação da frota de viaturas, garantindo maior segurança com 

menos custos. 

Tendo em conta, que a Comunidade Intermunicipal do Oeste, celebrou um Acordo Quadro, e 

procedimento para aluguer operacional, de viaturas prevendo-se uma redução substancial dos 

custos face aos praticados pela generalidade do mercado. 

No âmbito do projeto de descarbonização do Oeste – renovação das frotas municipais existe a 

possibilidade da OesteCim apresentar candidatura ao Centro 2020, com comparticipação a 85%. 

Equacionadas as necessidades imediatas, o Município de Peniche tem interesse em contratar o 

aluguer operacional de: 

- 10 (dez) viaturas elétricas Renault Zoe206 Life 40.0 de 109 cv, com uma autonomia de 300km, 

por uma renda de 454,08€ cada uma por 48 meses (4 anos); 

O aluguer operacional para as 10 viaturas representa um encargo mensal de 4.540,80 €, o que 
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representa um encargo para 2019 (seis meses), de 27.240,48 €. 

A paragem da maioria das viaturas ligeiras terá como reflexo na redução das despesas de 

manutenção da frota municipal, seguros e outras despesas de funcionamento. 

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o aluguer operacional 

de 10 (dez) viaturas a contratar nos termos acima apresentados, a pagar à Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, através da quotização mensal.» (Doc. NIPG 9677/19) ---------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 764/2019: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas, 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 novembro 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) 

_____________________________________ 


