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ATA N.º 1/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 

 

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

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

Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade 

Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e 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 informação prévia para alteração e ampliação de um Centro de 

Atividades Ocupacionais, a realizar no prédio sito na Rua de Santana, em Peniche, apresentado 

pela Cercipeniche - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL - 

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

 ------------------- 2) Pedido de alterações, no decurso da obra, na vigência da licença n.º 125/19, 

para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, em Ferrel, apresentado em nome de António Alves 

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

 ------------------- 3) Pedido de alterações, no decurso da obra, na vigência da licença n.º 110/20, 

para o prédio sito na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, apresentado em nome de José Jacinto 

Martins Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e garagem, 

para o prédio sito na Rua S. Bernardino de Sena, n.º 16, em São Bernardino, apresentado em nome 

de Maria do Rosário Gomes Cecílio de Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------  

 ------------------- 5) Certidão de destaque de parcela e aceitação das cedências, para o prédio sito 

na Rua do Campo da Bola, em Ferrel, apresentado em nome de Pedro Martins Silvestre – Pelouro 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para demolição total do existente, construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Travessa da Fonte da Nora, em 

Peniche, apresentado em nome Inês Vieira Rasteiro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de habitação, para o prédio sito na 

Rua do Beco Eduardo Pedro, 1A, em Consolação, apresentado em nome de José Alberto Rodrigues 

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 9) Sinalização para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com 

mobilidade condicionada, na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------  

 ------------------- 10) Sinalização vertical para alteração de sentido de trânsito, na Rua e Travessa 
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do Galhalhaz, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória total das 

obras de urbanização do loteamento L4/01, sito em São Bernardino, em nome de Ângelo Franco 

Sousa e Outros - Pelouro das Obras Municipais; ----------- -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Cedência de uma parcela de terreno, sita em Azenhas, na freguesia de Ferrel, 

com a área de 150,00 m2, em regime de comodato, para instalação da subestação do WaveRoller 

– AW Energy Oy – Pelouro da Administração Geral; -----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Concurso público para o fornecimento continuado de reagentes de processo, 

destinados à ETA de São Domingos, à rede de distribuição e à ETAR de Peniche – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Atribuição de subsídio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, para pagamento do seguro e Imposto Único de Circulação de uma viatura 

– Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Atribuição de apoios, no âmbito da segunda fase de candidaturas, ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de apoio às atividades 

regulares e apoio logístico – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Constituição de fundo de maneio a favor da Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------  

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

Intermunicipal do Oeste, para 2021 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e dois minutos, encontrando-

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

Os senhores Vereadores Filipe Sales e Cristina Leitão, participaram na reunião por 

videoconferência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

período de audição do público e período antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a sete da ordem 

do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes as atas n.º 46 e 47/2020, das reuniões camarárias realizadas nos dias 14 e 28 de 

dezembro de 2020, mas não foram submetidas a votação por terem sido solicitadas retificações às 

mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Colocadas as atas à discussão usaram da palavra:  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Relembrou que, relativamente às atas, passaram do 80 para o 8 e informou, a título de exemplo, 

que na ata de 28 de dezembro de 2020, no ponto 32, que tem que ver com o parecer da senhora 

Dr.ª Fernanda Paula Oliveira sobre o prazo para o Plano Diretor Municipal, que interveio, mas que 

não existe nenhuma referência à sua intervenção. Perguntou o que tinha realmente sido deliberado, 

porque ficou de se voltar a solicitar parecer à senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira sobre a 

obrigatoriedade para discussão, elaboração e decisão, relativamente a planos, ter de ser em 

reuniões públicas e sobre a questão de ter de ser publicitado no site do Município todos os 

documentos relativos aos planos. Acrescentou que as atas deveriam ser feitas por alguém que 

tivesse, minimamente, a noção política do que representam as atas. Disse, ainda, que a Câmara 

Municipal decidiu pedir os pareceres, não fez nenhuma votação, mas houve um consenso, porque 

nem sempre existem votações. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que iriam ter em conta e quem está a elaborar as atas vai procurar melhorar. Adiantou que, 

logicamente, o desejável seria que as atas fossem feitas por pessoas que têm uma maior experiência 

política, mas estamos a percorrer um caminho e quem as elabora fá-lo com grande esforço. 

Agradeceu a chamada de atenção, referindo que iriam procurar corrigir. ------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que relativamente à matéria que o senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu, era importante 

ficar o resumo das intervenções dos membros da Câmara Municipal na ata. --------------------------   

 

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: 

- Senhor António Carvalho, em representação da Liga dos Combatentes – Núcleo de Peniche, 

cumprimentou o senhor Presidente, todo o Executivo Camarário e todos os presentes. Fez a 

apresentação da nova Direção, nomeadamente: Presidente, senhor António Carvalho, Vice-

Presidente, senhor José Rasteiro, Tesoureiro, senhor Nuno Ferreira, Vogais, senhores António 

Clemente e Manuel Neves, Secretários. Indicou que o Plano de Atividades para este ano seria a 

mudança de instalações para um espaço acessível e para convívio dos associados. Perguntou para 

quando seria possível essa mudança. Agradeceu todo o apoio prestado pelo Município de Peniche 

ao longo de todos estes anos de existência do Núcleo. ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu e deu os parabéns à nova direção da Liga dos Combatentes. Em relação às novas 

instalações deu a conhecer que a mesma ainda não está efetivada, porque a proposta ainda não foi 

colocada ao Executivo. Indicou que assim que existir uma deliberação a mesma seria comunicada 

de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Começou por saudar os elementos da nova Direção e todos os combatentes que cumpriram e 

cumprem a sua missão. Disse que concordava que há muito para fazer, mas que também só se 

pode fazer mais quando se tem condições para isso. Referiu que ainda não teve conhecimento de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.01.2021 * Livro 112 * Fl. 4 

nenhuma proposta, que esperava que a mesma pudesse ser presente em reunião de Câmara com 

rapidez e que estará disponível para a viabilizar. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Começou por cumprimentar a Direção da Liga de Combatentes, desejando-lhes as maiores 

felicidades, num ano complicado do ponto de vista do Associativismo. Aproveitou para desejar 

um bom trabalho, dentro dos condicionalismos existentes. Disse que estará disponível para analisar 

as propostas que forem apresentadas dentro daquilo que é o interesse do Município e da Liga. ----  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos dos colegas. Disse que tem um enorme respeito pela Liga dos Combatentes 

e pelo trabalho que têm desempenhado ao longo da vida. Afirmou que tornar as instalações mais 

aptas para as pessoas com mobilidade reduzida é, de facto, uma questão que já foi colocada há 

muito tempo e, na altura, a sua intervenção foi manifestar total disponibilidade e motivação para 

dotar o Núcleo Local dos Combatentes de melhores condições, compatíveis com as funções sociais 

que desempenham. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Diogo Luís Barradas Leitão:  

- Informou que se encontrava ali como munícipe e também como empresário. Disse que em 2020, 

devido à pandemia, teve que tomar a difícil decisão de fechar a empresa, porque não havia 

condições para continuar a trabalhar. Deu a conhecer o seu contentamento por saber que, no 

passado dia 28 de dezembro, foi apresentada uma proposta na Câmara Municipal relacionada com 

o licenciamento e regulação dos operadores de animação turística, vulgarmente denominadas por 

escolas de surf. Por outro lado, manifestou o seu descontentamento porque a proposta foi 

apresentada nos últimos dias de 2020 para entrar em vigor no início de 2021, sem existir a hipótese 

de os operadores serem ouvidos. Referiu que a proposta apresentada em nada defende os 

operadores locais, apenas favorece quem operou em 2020, num ano de pandemia, descriminando 

quem se viu obrigado a encerrar a sua atividade. Relembrou que estes mesmos operadores, os 

locais, possuíram licenças nos anos anteriores e contribuíram, em muito, para a criação de emprego 

e crescimento da economia local. Disse, ainda, que foi também referido na mesma reunião que o 

ano 2020 serio o ano zero no que diz respeito à legislação das escolas de surf, o que é no mínimo 

injusto e uma falta de consideração por quem tanto trabalha e tanto fez nos últimos anos pelo 

desenvolvimento da terra e do turismo, visto que o ano de 2020 foi um ano atípico, devido à 

pandemia. Foi também referido que seria necessário reduzir os operadores e que no ano de 2020 a 

carga nas praias tinha sido a adequada, mas o número de licenças em nada reflete a carga nas 

praias, este ano houve sim menos turistas, logo houve menos aulas o que representou uma menor 

carga nas praias. Houve sim mais aulas ilegais e alguns operadores que tentaram obter licenças, 

mas viram a mesma ser negada pela Capitania. Disse que gostaria de ser esclarecido sobre este 

ponto. Indicou que gostaria de ser esclarecido em relação ao futuro valor das licenças, gostaria de 

saber como é que se chegou ao valor de 450€ e qual será o destino destas verbas? Neste sentido 

veio apelar a esta Câmara para ouvirem quem está no ramo, os operadores e, sobretudo, os 

empresários de Peniche, o Clube Local e a comunidade local, os surfistas de Peniche. Apelou a 

que se reconsidere quem investiu, quem teve licenças nos anos 2017, 2018, 2019 e não somente 

no ano 2020. Indicou que os operadores que em 2020 trabalharam em grupos pequenos, se nada 

for feito vão trabalhar em grupos maiores sem segurança para quem está na praia, o que faz com 

que seja fundamental e urgente criar um regulamento para as escolas, mas também um regulamento 

para as praias e para o free surf. Os números de acidentes graves têm vindo a subir de ano para 

ano e felizmente ainda não houve nenhum óbito, mas se nada for feito será um fardo pesado que 
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esta Câmara terá que suportar. Apelou ao bom senso, sobretudo à justiça nas medidas e à discussão 

pública nestas matérias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Telmo Teotónio: 

- Indicou que iria referir o que para ele é importante. Deu a conhecer que ao contrário dos outros 

já opera desde 2014 com a empresa e com escola de surf e hostel sediada no centro histórico de 

Peniche, mas que em 2020 optou por não operar, quer em termos de escola de surf, quer em termos 

de alojamento. Relativamente à proposta que foi apresentada pelo senhor Vereador, disse que a 

sua opinião teve realmente crítica imediata da parte dos restantes e que acredita que o problema 

não é dos operadores, eles não precisam de uma estratégia ou de uma opção a curto prazo, tentar 

arranjar uma solução em termos transitórios até aparecer uma regra, na sua opinião, não vale a 

pena. Afirmou que existe gente no concelho com muita competência e que conhece a realidade 

das escolas de surf. Indicou que é importante definir a capacidade de carga, o espaço existente, em 

termos espaciais, quantas escolas podem operar ao mesmo tempo e depois existe, também, outro 

problema que é o facto de existirem escolas que têm uma licença, mas que trabalham com 10 

grupos ao mesmo tempo, ou seja, deveriam pagar 10 licenças ou então ocupar o seu espaço única 

e exclusivamente, este é um dos problemas que tem que ser debatido. Na sua opinião, a maior 

injustiça que existe é que as escolas locais de Peniche não podem operar em mais concelhos, em 

Capitania nenhuma do país, mas todas as outras podem operar em Peniche, logo as escolas locais 

de Peniche, que só podem operar cá, deveriam ter prioridade relativamente às outras. Em relação 

à fiscalização, o caminho já todos conhecem, vai ter que ser feito um regulamento e pensar muito 

bem como é que vai ser feita essa fiscalização. -------------------------------------------------------------  

 

Senhor Nuno Rodrigues: 

- Informou que gostaria de demonstrar o seu descontentamento sobre o novo regulamento a ser 

implementado, nomeadamente a restrição de emissão de licenças de escolas de surf, além das 

licenciadas em 2020. Devido à pandemia viu-se obrigado a encerrar a sua atividade e teve que 

procurar trabalho por conta de outrem devido às dificuldades financeiras, como tal este ano não 

requereu a licença. Indicou que o seu objetivo é retomar o seu negócio, mas parece-lhe injusto que 

seja imposta uma regra de atribuição de licenças com base num único ano, especialmente sendo 

esse ano totalmente atípico. Acrescentou que, no seu caso pessoal, tem um histórico de 4 anos de 

licenciamento da sua escola. Demonstrou a sua satisfação para com o Município por insistir na 

revisão à regulamentação das escolas de surf em Peniche. Terminou apelando à revisão desta regra 

de atribuição de licenças, mas também à implementação de fiscalização das praias. -----------------  

 

Senhor Samuel Pinto: 

- Deu a conhecer que também é proprietário de uma escola, desde 2018, com todos os requisitos 

impostos pela Capitania. Indicou que, no inverno de 2019, com o início da pandemia fechou portas, 

mas em julho de 2020 decidiu reabrir em nome individual, mas quando chegou à Capitania para 

tirar a licença a mesma foi-lhe recusada, porque era por ordem de chegada e ele terá chegado tarde, 

no entanto, em setembro foram atribuídas novas licenças a escolas que apareceram depois e a sua 

foi deixada para trás e nunca ninguém lhe explicou o porquê. Apelou para que tivessem em conta 

todas as entidades, grandes ou pequenas, que realmente contribuem para a cidade de Peniche. ----   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

-Agradeceu as intervenções e o facto de terem abordado o assunto para que o mesmo seja debatido 

em reunião de Câmara Municipal. Referiu que este processo nunca está fechado, porque qualquer 

assunto desta natureza estará sempre em constante melhoramento. Disse que este assunto não é 

fácil de resolver e pediu a quem estivesse interessado em participar que envie propostas para a 
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Câmara. Disse que era importante perceber como é que, em termos do regulamento, podemos 

diferenciar os que são do nosso concelho, porque como disseram, se não podem trabalhar nos 

outros concelhos, temos que estabelecer regras e defender os nossos. Deu a conhecer que o senhor 

Vereador Mark Ministro tem estado a analisar o processo com várias entidades, nomeadamente o 

Clube, a Capitania, a Federação e outras. Afirmou que seria importante avançar com o regulamento 

e corrigir o que fosse preciso, nomeadamente alguma regra menos positiva, como a de não reportar 

a licenças de 2020. Solicitou a colaboração dos intervenientes para que ajudem a perceber como é 

que é feita a fiscalização nos outros concelhos. Disse, ainda, que o maior desafio, na sua opinião, 

será ter a ajuda dos interessados para aproveitar esta oportunidade e ser feito um regulamento que 

sirva os interesses dos empresários, mas também do concelho e que permita a existência de 

segurança nas praias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Começou por agradecer os emails enviados pelos empresários, bem como a presença em reunião 

de Câmara. Indicou que a proposta apresentada no dia 28 de dezembro de 2020 não é um 

regulamento, mas sim regras para que se possa arrancar o ano com o licenciamento das escolas, 

porque se não existirem regras não podem ser licenciadas. Referiu que teve a preocupação de 

realizar uma discussão prévia, alargada, com todos os interessados e quando foi falado em ano 

zero, foi porque se trata de um ano em que é preciso algumas regras para poderem avançar. 

Concorda que existe muita atividade ilegal e que a mesma só se combate com fiscalização e, para 

tal, é necessário haver uma lista com as escolas licenciadas e a primeira fiscalização é feita por 

quem opera nas praias, as escolas são as primeiras a ver quem está legal ou não, as escolas acabam 

por ser o primeiro ponto de intervenção. Informou que o que foi falado com a Associação de 

Escolas foi no sentido de poderem existir algumas parcerias, com o objetivo de ultrapassar a 

questão das licenças. Em relação ao valor da licença, indicou que pretendem manter um valor 

semelhante ao que já existia, com a intenção de o mesmo ser anual. Em termos de fiscalização o 

que existe, de momento, é a Capitania. Relativamente ao destino do valor cobrado com as licenças, 

deu conta que iriam ser tidas em consideração outras questões, tais como: a vigilância, a 

fiscalização, talvez a existência de uma taxa que permita uma vigilância anual das praias. Disse 

que o conjunto de regras que foi proposto, é um conjunto de regras que se pretende que arranquem 

no início da época, pois existem empresas com licenças já caducadas que precisam de ser 

renovadas e, como tal, é preciso um conjunto de regras base para se arrancar até existir, de facto, 

um regulamento aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Telmo Teotónio: 

- Afirmou que todo o trabalho feito é positivo, mas que é realmente importante pegar no mapa e 

perceber, em termos espaciais, que espaços temos e irão perceber que, embora Peniche seja muito 

grande, não tem espaço, provavelmente, para todas as escolas terem uma licença. Disse que a sua 

escola é uma escola pequena e que uma das questões que gostaria que ficasse em aberto era a 

possibilidade de os corredores poderem ser pedidos por escolas em conjunto. Na sua opinião, o 

que realmente é preocupante é o índice do número de licenças que cada empresa tem. Salientou a 

importância de estarem mais focados no futuro e que se não houver regras para este ano os 

operadores de Peniche já estão habituados. E se não houver fiscalização muitas das escolas que 

não têm licenças vão operar de forma ilegal, logo se não estiver ninguém na praia para os controlar 

é uma decisão que, em termos práticos, não tem qualquer fundamento. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Disse que realmente foi apresentada uma proposta em reunião de Câmara, mas não foi aprovada, 

porque ficou de ser novamente apresentada uma vez que se levantaram algumas questões, 
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nomeadamente a atribuição de licenças a quem não operou em 2020, o que não faz sentido. Outra 

das questões que foi levantada foi a questão da convivência que tem que existir com as escolas de 

cá, as escolas de outros locais e as ilegais. Afirmou que tem de se avançar rapidamente, mas não 

com uma coisa provisória, porque acaba por se tornar definitiva, mas tem que se falar com todos 

os operadores e ouvir todas as opiniões. É um assunto que tem que ser regulado. Disse ser avesso 

a criar regras quando não podem ser fiscalizadas, se há regulamento temos que pressionar as 

autoridades e saber quem é que as cumpre. Ficou preocupado com algumas das questões levantadas 

e disse que se tem que perceber até que ponto é que se pode discriminar positivamente os 

operadores locais. Afirma que temos a obrigação de incorporar medidas que majorem, que criem 

critérios de diferenciação para operadores locais, até porque estaremos a cumprir o compromisso 

de manutenção e criação de emprego. Afirmou que também não concorda com a questão do ano 

2020 ser o zero, quando foi um ano tão atípico, se calhar o ano 2021 deveria ser então o ano zero. 

Salientou a importância de se investir num surf de qualidade e que o número de licenças é 

realmente importante, porque temos que ter um número de licenças condizente com os espaços 

existentes e depois criar regras de utilização conjunta e de penalização para quem não cumpre as 

regras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Começou por agradecer o facto de o assunto ter sido colocado novamente em reunião de Câmara. 

Disse que não cabe à Câmara nem ao Estado impor medidas sem serem participadas e sem se 

auscultar o setor envolvido, como tal manifestou o seu ceticismo, bem como todos os seu colegas. 

Acredita que estes empresários revelam um sentido de responsabilidade e preocupação pois 

durante a pandemia tiveram a preocupação de diminuir o fluxo turístico. Afirmou que o mérito de 

trazer esta questão para ser debatida na Câmara não foi do senhor Presidente, uma vez que ele e a 

senhora Vereadora Cristina Leitão já vêm colocando estra questão variadíssimas vezes e que não 

tem sido dada a atenção devida, prova disso é o facto de já terem sido atribuídas licenças em 2020 

já sob a responsabilidade da Câmara Municipal. Disse que segundo o que foi dito pelo senhor 

Vereador Mark Ministro, de momento, não irá ser publicado nenhum regulamento, somente 

algumas regras. Relativamente à questão da atribuição de licenças às empresas que apenas 

operaram no ano de pandemia, concorda que não faz qualquer sentido. Afirmou que para que tudo 

isto corra bem, a questão da fiscalização não deve ser deixada para trás. ------------------------------  

  

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Começou, também, por agradecer a presença dos empresários. Disse que este assunto foi retirado 

da ordem de trabalhos da última reunião porque existiam dúvidas relativamente a muitas questões. 

Ficou surpreendido quando se apercebeu que os empresários não tinham sido ouvidos sobre este 

assunto. Afirmou que não concorda com o argumento colocado pelo senhor Vereador Mark 

Ministro quando disse que estas regras são transitórias e, como o senhor Vereador Filipe Sales 

disse, já foi competência da Câmara Municipal a responsabilidade da emissão das licenças em 

2020 e não se chegou a regulamentação nenhuma. Deu a conhecer que não entende porque é que 

as outras escolas podem operar no nosso concelho e as do nosso não podem operar nos outros 

concelhos. Perguntou como é que se chegou ao valor de 450€ /ano. Afirmou ser fundamental 

aproveitar para criar alguma solidez do ponto de vista das regras e, se possível, que essas regras se 

concretizassem no regulamento. A questão da fiscalização é fundamental e terá que ser analisada. 

Espera que a Câmara Municipal se pronuncie rapidamente sobre esta matéria. -----------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que esta matéria é difícil. Em termos de valor, o valor da tabela é o mesmo que esteve 

em 2020, a aplicação é igual, se for anual é igual. Foi ajustada à nossa tabela com algum esforço.  
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Disse que defende que deveria de haver uma fiscalização municipal para as praias. A verba que 

que a Câmara Municipal distribuiu em 2020 pelos concessionários é maior do que o total, se 

puséssemos como hipótese, cem licenças de escolas de surf. Disse que deviam de aproveitar esta 

oportunidade para serem mais céleres e que não devem de ficar obcecados para fazer já um 

regulamento espetacular para servir todos os interesses. Voltou a dizer que a melhor maneira de 

resolver este assunto será os empresários ajudarem a Câmara, para que a Câmara também os 

consiga ajudar a encontrar uma solução melhor, sabendo que uma das preocupações que todos os 

autarcas têm é a seguranças de todos. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Começou por agradecer aos operadores por virem à Câmara expor as suas preocupações.--------

- Afirmou que não fazia qualquer sentido as licenças atribuídas em 2020 servirem de bitola para 

as licenças a atribuir em 2021 e, como tal, foi solicitado que esta proposta fosse retirada.-----------

- Disse ser de interesse comum que exista uma discussão aberta com toda a comunidade para que 

o documento seja depois fundamentado com essas opiniões e conhecimento daquilo que é a 

atividade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Afirmou que lhe foi dito que o regulamento estaria pronto na próxima primavera, mas acha que 

isso será difícil de acontecer.----------------------------------------------------------------------------------

- Disse ter participado numa reunião técnica no início do mandato e que, desde essa altura, querem 

que tenha alguma evolução e ainda não se concretizou.--------------------------------------------------- 

 

Senhor Diogo Luís Barradas Leitão: 

- Disse que continua a achar que o número de licenças é muito importante, mas é sim secundário, 

o principal é a carga. Tem de se controlar o número de licenças e favorecer que é de cá.------------

- Disse que para quem disse que em 2020, um ano de pandemia, houve pouca gente, engana-se, 

quem esteve na praia é que viu, os operadores ligam para a polícia marítima e ela não atua, não 

vem e o mesmo se passa com a Guarda Nacional Republicana noutras matérias, que faz com que 

as pessoas reclamem porque pagam as licenças e a fiscalização não é efetuada e depois vêm as 

entidades externas, muitas delas multinacionais com escolas e atividade aqui.------------------------

- Afirmou que qualquer dia haverá um acidente grave porque nem todas as praias têm condições 

para a prática de aulas a iniciantes.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Disse não concordar quando dizem que o setor não foi auscultado, porque existem 44 escolas 

sediadas em Peniche, a Associação de Escolas de Surf representa 26 ou 27, foi ouvida a ESPX, a 

Capitania e os concessionários de praia, a representatividade foi conseguida e procurada. 

Concordou com as situações trazidas para cima da mesa, mas na abordagem de um regulamento, 

que as escolas locais têm que ser majoradas e que as praias têm de ser classificadas com sinalética, 

relativamente aos corredores falados que, na sua opinião, deveriam de ser móveis, mas todos estes 

assuntos e outros serão mais aprofundados quando for elaborado o regulamento. Salientou o facto 

de que as praias não concessionadas serão licenciadas pela Capitania, a Câmara só irá licenciar 

praias concessionadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Marisa Alexandra Santos Anacleto: 

- Disse que foi posta na rua com as filhas pelo companheiro, na noite de passagem de ano. Procurou 

casa mas tudo o que se encontra é para estudantes e com rendas altíssimas. De momento encontra-

se em casa de uma senhora que lhe emprestou casa até abril de 2021. Veio à Câmara pedir ajuda 

para conseguir arranjar uma casa, pois de momento não tem trabalho certo e com a situação da 

pandemia ainda é mais difícil.--------------------------------------------------------------------------------- 
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 Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

-Perguntou se já tinha ido à ação social colocar a questão e se já tinha aberto o processo.----------- 

 

Senhora Marisa Alexandra Santos Anacleto: 

- Confirmou que sim e que já tinha feito o pedido anteriormente e a funcionária disse que o pedido 

tinha que ser feito todos os anos, que o que existia provavelmente já tinha sido arquivado e que 

teria que fazer um pedido novo e que iria para o fim da lista. -------------------------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que quem decide quem vai para o fim da lista não é nenhum técnico. O primeiro passo é 

abrir o processo e que era verdade que as pessoas deviam atualizar o processo anualmente. 

Afirmou que não irá para o fim da lista, porque estas situações não são tratadas por ordem de 

chegada, mas sim pela avaliação social de cada situação. Disse que a situação seria avaliada e 

apresentada aos senhores Vereadores. -----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Salientou que estas histórias dramáticas não deixarão nenhum de nós insensível e a Câmara não 

deixará de ter em conta a situação e irá ajudar. ------------------------------------------------------------ 

 

Senhora Doroteia Rosário: 

- Disse que há dois meses esteve na Câmara para falar sobre este assunto, o que resultou numa 

reunião com a senhora Vereadora e com o senhor Chefe de Gabinete. Tendo em conta essa reunião 

pensou que o assunto tinha ficado resolvido, mas continuava tudo na mesma, ou seja, o passadiço 

vai fazer ligação direta com o “Bar do Bruno”, mas esse mesmo passadiço corta o acesso às carga 

e descargas do seu bar porque vai ser construído um muro à volta. Outra situação é que quem 

quiser ir para a sua escola de surf não consegue, pois tem um corrimão em frente à porta de acesso. 

Deu a conhecer outra situação que é a existência de um estudo que fala da proteção do sistema 

dunar do Baleal Campismo e que, para espanto de todos, a mesma arquiteta que fez esse estudo 

defende que devem ser criados passadiços para ambos os apoios de praia. Portanto, houve uma 

ligação ao “Bar do Bruno”, mas não houve uma ligação ao “Ponto de Encontro” e isto é claramente 

favorecimento a outras pessoas. Afirmou que enquanto membro da Associação de Concessionários 

tem feito muita pesquisa para que todos consigam concorrer às praias acessíveis, mas como será 

possível isso se ela própria não tem sequer a ligação de um passadiço que ao bar que dê direito a 

isso. Disse que gostava de saber o que o senhor Presidente da Câmara Municipal está a fazer em 

relação a esta situação ou se será necessário chamar a comunicação social ou acionar um advogado 

para que os seus direitos sejam salvaguardados. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que pode chamar a comunicação social e se quiser recorrer aos meios judiciais também 

pode, estava no seu direito. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que a senhora e o seu pai foram ouvidos, que as suas opiniões iriam ser tidas em conta 

e que se alguma coisa estiver a ser executada em desconformidade terá que ser corrigida. O acesso 

às cargas e descargas será garantido, de uma forma ou de outra serão garantidas. --------------------

- Disse que em relação às insinuações de favorecer alguns não pode concordar porque uma coisa 

que nunca quis foi favorecer nem prejudicar ninguém. --------------------------------------------------- 

 

Senhora Doroteia Rosário: 
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- Indicou que lhe foi dito pelo engenheiro responsável pela obra de que aquele projeto não vai ser 

alterado, que o projeto foi aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente assim e que ia ser feito 

assim e o senhor Presidente agora disse o contrário. Em dois meses nada mudou o projeto contínua 

igual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Disse que aquilo é surreal, só quem vai ao local é que vai perceber que vai ficar um muro à volta 

do estabelecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que a situação vai ser avaliada e que vai ficar com o acesso às cargas e descargas.------ 

 

Senhora Doroteia Rosário: 

- Salientou que quer um acesso à sua escola de surf e um acesso para pessoas com cadeiras de 

rodas, porque sempre teve esse acesso e com estas obras deixou de ter. ------------------------------- 

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Deu conta que o que foi assumido na reunião que existiu é para ser cumprido e que o que o senhor 

engenheiro disse, em relação ao facto de o projeto não poder ser alterado, tem a ver efetivamente 

com a Agência Portuguesa do Ambiente e com os fundos comunitários, mas pode ser retificado e 

vai ser. Relativamente à situação do acesso às cargas e descargas, foi uma situação que foi tida em 

conta, que consta do projeto e que vai ser feita. Afirmou que não tinha tido conhecimento que as 

obras já tinham começado porque esteve em confinamento e só este fim-de-semana é que viu que 

as mesmas já tinham começado, que iria falar hoje com os responsáveis para perceber o que estava 

a ser feito e que é sua intenção e do senhor Presidente que a situação seja resolvida. ----------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

-Disse que perante o que foi dito pela senhora Doroteia tem que ser garantido o funcionamento do 

estabelecimento. Não acredita que existam situações de benefícios, mas que irá ao local ver para 

ficar com uma ideia mais clara do projeto, mas que acredita que se foram assumidos compromissos 

pelo senhor Presidente e pela senhora Vereadora eles têm de ser cumpridos. -------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Assumiu também o compromisso de ir ao local verificar a situação. Disse que se torna 

complicado quando estas coisas se desenvolvem sem se ter a noção de tudo o que está à volta e 

depois tem de se corrigir. Afirmou que o senhor Presidente dizer que a Câmara não tem capacidade 

técnica para analisar este tipo de projetos é preocupante, porque estes projetos não devem ser 

executados sem se esgotar todas as capacidades, do ponto de vista do que se está a fazer. ----------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Salientou que não disse que não tinham capacidade técnica, existem pormenores e os técnicos 

naturalmente os estudaram, pode é não ter sido escolhida a melhor opção, mas não é o primeiro 

nem será o último projeto que terá que ser retificado, mas tratando-se de um projeto financiado 

torna-se mais difícil. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que estava confiante de que este assunto estava ultrapassado e que, tendo em conta que 

sendo o “Ponto de Encontro” que existe há mais de 30 anos no nosso concelho, mas mesmo que 

fosse recente nunca poderia ser segregado por qualquer estrutura de passadiços que ali fosse 

implementada. Informou que aprovou o projeto sem ter noção de que o mesmo iria conflituar com 

as cargas e descargas e com as questões de acessibilidade, porque esse é um assunto que cabe aos 
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técnicos terem em conta e que quando os senhores Vereadores aprovam estes projetos partem do 

pressuposto que estes assuntos estão assegurados. Disse que fazer as coisas sem serem analisadas 

com detalhe é um problema grave. Em relação às praias acessíveis, cada vez existem menos praias 

acessíveis e isto não é aceitável e cabe à Câmara Municipal analisar esta questão das 

acessibilidades o mais rapidamente possível. ---------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que os projetos são partilhados com todos os senhores Vereadores, mas que logicamente 

os senhores Vereadores não vão ver todos os projetos ao pormenor e admitiu que, como o senhor 

Vereador Filipe referiu que confia nas decisões dos técnicos, também ele confia. Disse que de uma 

coisa tinha a certeza, a construção destes passadiços vai permitir mais condições de acessibilidade, 

mas que se alguma coisa tiver que ser corrigida irá ser corrigida. ---------------------------------------  

 

Senhora Doroteia Rosário: 

- Disse que queria perceber porque é que existe uma pré-existência para uns e não existe para os 

outros. Disse não ser contra ninguém, mas que queria que vissem a sua situação e que queria que 

fizessem também uma ligação em frente ao seu estabelecimento para que as pessoas com 

mobilidade reduzida ou um simples carrinho de bebé possam chegar à praia.------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que não acredita que tenha havido beneficiação e que quanto ao resto vai ser avaliado e 

procurado corrigir.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Doroteia Rosário: 

- Disse que é proprietária de uma escola de surf desde 2014 e que no ano passado não tirou licença 

devido à pandemia, ficou só com o aluguer de fatos e pranchas. Indicou que antes de vir para a 

reunião passou na Capitania e pediu os requisitos para a escola de surf e nada dizia que tinha que 

ter licença em 2020, até porque mandou um email em novembro de 2020 e a licença não lhe foi 

negada, então porque foi negada ao outro rapaz. Acha que é importante falar sobre esse assunto. 

Disse que se a lista vai ser válida para tirar licença na Câmara Municipal não será justo e que 

espera que mudem esse critério. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que foi dito que iriam ter em conta os contributos dos senhores Vereadores e que já se 

disponibilizaram para estudar e ver o que podem fazer para melhorar. ---------------------------------  

 

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: 

- Relativamente à doença pandémica Covid-19, deu conta que o número de casos está a atingir 

proporções preocupantes a vários níveis. Referiu que acabava por ser o reflexo, a nível nacional, 

de alguns comportamentos, que já previam ser de risco, que potenciaram o aumento de casos e 

terão que assumir, para além das medidas que têm estado a tomar internamente, outras medidas 

que vão restringir ao mínimo os contactos com o exterior, ou seja, na maior parte dos serviços com 

atendimento ao público que ficarem a funcionar, o atendimento terá de ser feito por marcação, 
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para que se defendam todos os munícipes e, também, os trabalhadores municipais que, como os 

senhores Vereadores sabem, foram divididos. Informou que os atendimentos iriam continuar a ser 

feitos, independentemente do confinamento que possa vir a ser decretado, o Município terá que se 

manter em funcionamento, seguindo o exemplo de outras entidades públicas, como é o caso da 

Capitania do Porto de Peniche e do Serviço de Finanças, que estão a funcionar por marcação. ----  

- Informou que, em relação ao PDM, foi solicitado ao senhor professor Jorge Carvalho para ultimar 

o cronograma, depois de terem recebido as posições e os pareceres da CCDR. Adiantou que espera, 

ainda esta semana, ter o cronograma para poder partilhá-lo com os senhores Vereadores, mesmo 

sabendo que ficará dependente das respostas que as entidades terão que dar, mas irão perspetivar 

aquilo que é a intervenção da Câmara Municipal em termos de Município. ---------------------------  

- Indicou que a informação no site do Município está a ser ultimada, portanto, espera que durante 

esta semana a possa partilhar com os senhores Vereadores e com a população. ----------------------  

- Relativamente aos pareceres que o senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu e que, realmente 

corresponde àquilo que aconteceu na reunião e que não está referenciado na ata, disse que espera 

poder disponibilizá-los, esta semana. ------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que reuniu, a semana passada, com a senhora Secretária de Estado para a Integração 

e as Migrações a propósito de vários assuntos, mas essencialmente sobre a população de etnia 

cigana, a Estratégia Local de Habitação, algumas medidas de integração que deveriam ser 

estudadas e trabalhadas com a Administração Central e espera, em breve, apresentar um Plano de 

Intervenção e receber o apoio da senhora Secretária de Estado e da sua equipa. ----------------------  

- No seguimento da reunião referida anteriormente informou que esteve reunido, também, com a 

senhora Secretária de Estado da Habitação, com a sua equipa e com a senhora Presidente do IHRU, 

por videoconferência, em que se falou nas medidas de integração que estão a trabalhar e na 

Estratégia Local de Habitação, para perceberem até onde podem ir para, posteriormente, apresentar 

ao Executivo Municipal, as propostas nesta área que tenham condições de aprovar. -----------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Desejou a todos um Bom Ano. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Agradeceu a todos os intervenientes no “Peniche Um Mar de Natal”, aos diversos agentes 

culturais e a todos os trabalhadores municipais, porque, na sua opinião, dada a pandemia e todas 

as circunstâncias, conseguiram levar o conforto do Natal a toda a população do concelho de 

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

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que está muito preocupado com o número de casos com Covid-19, do ponto de vista do 

concelho, nomeadamente com o número de óbitos e também com o que está previsto, porque 

segundo a imprensa, a partir de quinta-feira deveremos estar em confinamento global, como 

estivemos em março e abril de 2020, logo, a Câmara Municipal tem que verificar, ao nível do 

Município o que pode ser feito. -------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu que não gostou que, tendo os números vindo a aumentar de forma consideravel nos 

últimos tempos e sendo o Mercado Municipal um dos maiores pontos de encontro no concelho, no 

sábado passado, apenas, estivesse a funcionar uma porta de entrada e uma de saída quando, na 

prática, é dito que se devem frequentar espaços arejados. ------------------------------------------------  

- Fez referência à abertura de mais um supermercado e estranhou ter verificado bandeiras 

publicitárias em todos os postes de eletricidade. Perguntou se aquela publicidade foi solicitada à 

Câmara Municipal, se foi autorizada e qual foi o pagamento que o Aldi fez. --------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à questão da doença pandémica Covid-19 disse que poderiam abordar e avaliar 

algumas questões numa próxima reunião. -------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à publicidade do supermercado Aldi referiu que não foi autorizada e que, de 

imediato, solicitaram que a retirassem. ----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Começou por desejar um Bom Ano a todos, envolvendo nestes votos todos os colaboradores e 

colaboradoras da Câmara Municipal de Peniche e os senhores Vereadores que estão confinados, 

desejando-lhes rápidas melhoras. -----------------------------------------------------------------------------  

- Concordou com a senhora Vereadora Ana Rita Petinga, porque também acha que com “Peniche 

Um Mar de Natal”, pelo menos na dimensão virtual, conseguiu-se, apesar de tudo, uma 

mobilização, uma diversidade de situações e, sobretudo, manter um espírito de cooperação e de 

intercooperação que, na sua opinião, faz todo o sentido manter durante todo o ano, mas 

particularmente em épocas como esta, vivendo a situação que se vive. --------------------------------  

- Relativamente ao confinamento, disse que, naturalmente, está preocupado com a situação da 

Covid-19. Deu conta que, por diversas vezes, foi alertando para situações que lhe pareciam de 

risco e que iam acontecendo com muita frequência. Referiu que sempre achou que não seria uma 

boa medida facilitar como se facilitou no Natal e, muito menos, que as pessoas arriscassem tanto 

como no Ano Novo. Indicou que gostaria de saber, da parte do senhor Vereador com o Pelouro da 

Educação, se estão a ser acauteladas algumas medidas, uma vez que a intenção por parte do 

Governo é manter as escolas abertas, se existe algum reforço da situação, que é, naturalmente, um 

domínio que o preocupa. Acrescentou que, neste momento, a sua principal preocupação é o 

combate à Covid-19 e a questão da vacinação, uma vez que se sabe que não serão vacinados os 

lares onde existem surtos, casos positivos, o que poderá ser problemático para alguns lares em 

Peniche e espera que a vacinação seja rápida para que rapidamente se possa passar para um outro 

patamar, o da esperança. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que a indicação que tem é que a vacinação irá iniciar-se esta semana, em alguns lares. -  

- Em relação às escolas, disse que está a ser avaliado. Referiu que, pessoalmente, acha 

despropositado fazer um confinamento geral e as escolas, que são, em seu entender, um dos focos 

mais potencializadores da transmissão do vírus, a funcionar. Acrescentou que existe essa 

preocupação e tanto o Coordenador Municipal da Proteção Civil como a Saúde estão a avaliar a 

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

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deu conta de uma medida que implementada por sugestão do Centro de Emprego que consistiu 

na abertura de uma linha de concurso, para ter em consideração a parte das Assistentes 

Operacionais. Informou que têm oito Assistentes Operacionais de reserva, através de Contratos de 

Emprego Inserção (CEI), para que possam substituir baixas que possam ocorrer por via da Covid-

19, para que não haja falhas significativas, em termos de pessoas. Adiantou que, hoje, iria decorrer 

uma reunião e que os Planos de Contingência são as escolas que elaboram e em função disso teriam 

que rever algumas medidas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Desejou um bom Ano a todos, fazendo votos para que todos tenham saúde. ------------------------  

- Sobre a questão da Covid-19, face aos dados dos últimos dias, a nível nacional e particularmente 

a nível local, que lhes dá conta da evolução negativa dos casos em Peniche, que, entretanto, se 
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continuar com esta cadência seremos categorizados como concelho de risco extremamente elevado 

e, também, na iminência de entrarmos em confinamento sem saber muito bem o que isso quererá 

dizer para o comércio, para a restauração, para os serviços e para as escolas, mas terão que aguardar 

serenamente. Deu conta que está infetado e aproveitou para agradecer todas as manifestações de 

carinho e toda a solidariedade que teve. Acrescentou que o aumento significativo do número de 

casos deve-se à questão do alívio das medidas restritivas, particularmente no Natal, do facilitismo 

que houve no Ano Novo, ao aliviar, através do subconsciente de cada um, atendendo a que a vacina 

estaria na iminência de avançar e, como se sabe, as pessoas estavam com a expectativa da grande 

mudança com a vacina, mas na realidade sabe-se que o processo de vacinação demorará 

provavelmente mais de 1 ano para que todos sejamos vacinados. Mas este aumento é, também, 

potenciado pelo risco iminente, apesar de todos os cuidados que se possa ter. Apelou para que 

todos se continuem a proteger, porque todo o cuidado é pouco. Referiu que tem verificado nas 

redes sociais que existe muita gente a julgar quem está infetado, mas é importante sermos 

solidários e que não se crie o estigma contra as pessoas infetadas. --------------------------------------      

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Deu a conhecer que também se encontra em casa em vigilância, não está infetada, mas irá cumprir 

os 14 dias de isolamento e que se encontra solidária com todos os que infetados ou não se 

encontram em casa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou, uma vez mais, o assunto do autocaravanismo, uma vez que existe uma nova alteração 

no código da estrada que já está em vigor, sobre este tema e que é preciso atuar, principalmente 

nas épocas do verão, para que os regulamentos sejam cumpridos, mas também é preciso atuar para 

que, estes mesmos autocaravanistas não venham com atitudes de autocaravanismo desregulado, 

mas concentrar-se em locais próprios do nosso concelho, para não serem também potenciadores 

de risco associado à situação de pandemia que vivemos no momento. O código da estrada alterado 

recentemente diz que para a pernoita e estacionamento têm de permanecer em local próprio. As 

autocaravanas não podem permanecer em locais que não estejam determinados e, por parte dos 

Municípios, tem que existir a intenção de resolver a questão e resolver a questão passa por criar 

condições e cumprir a lei. Espera que a Câmara tenha uma atitude diferente em relação a este tema 

no próximo ano. Indicou que no orçamento existe uma verba disponível para dar sequência a uma 

área de serviço para autocaravanas, mas só isso não vai resolver tem que ser feito um bocadinho 

mais, porque só isso não vai resolver o problema. ---------------------------------------------------------  

- Falou sobre um assunto que acha pertinente que tem a ver com colocação de lombas em frente à 

Escola do Filtro, chegou a ser feita uma proposta sobre a colocação de semáforos, para a questão 

da velocidade. Quis reforçar este tema dando a conhecer de uma situação que lhe foi passada a 

informação, de que uma criança foi quase atropelada junto da EBI de Peniche, precisamente devido 

às velocidades elevadas junto das escolas. Pediu ao senhor Presidente que, mediante esta 

informação, tivesse em conta a proposta feita para a Escola do Filtro, que pudesse ser considerada 

o mais depressa possível a colocação de semáforos, tendo em conta os horários das entradas e das 

saídas dos meninos, que controlassem melhor o trânsito e talvez outras soluções como a questão 

das lombas para a EBI. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que esteve reunido no sábado com a GNR, a PSP, a Proteção Civil e a Saúde, mas de 

momento, mesmo sabendo a importância do tema que é o autocaravanismo, de momento, não é a 

sua prioridade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às lombas, disse que havia um conjunto elevado de lombas, pelo concelho todo, 

aprovadas. Informou que, assim que seja possível, será feita essa intervenção. -----------------------  
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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 informação prévia para alteração e ampliação de um Centro de Atividades 

Ocupacionais, a realizar no prédio sito na Rua de Santana, em Peniche, apresentado pela 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL - Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 29/12/2020, no sentido de 

emitir parecer favorável com condições, relativamente ao pedido de informação prévia para 

alteração e ampliação de um Centro de Atividades Ocupacionais, a realizar no prédio sito na Rua 

de Santana, localidade de Peniche, apresentado em nome de Cercipeniche - Cooperativa de 

Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, CRL, no dia 17 de novembro de 2020, tendo por 

base a proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datada de 29 de dezembro de 2020, nas condições de: 

1. A pala proposta na fachada principal do edifício não cumpre as premissas estabelecidas no 

artigo 30.º do RMUE, nomeadamente no disposto nas alíneas b) e alínea e). O mesmo elemento, 

a pala, não confete formalmente uma integração harmoniosa no edifico existente, considerando-

se que prejudica a imagem do conjunto edificado, atuando em desconformidade cm o disposto no 

artigo 21.º do RMUE; 

2. No que se refere às alterações propostas na frente do prédio – obras de urbanização- 

nomeadamente o aumento de área de estacionamento e a relocalização da passagem de peões, o 

pedido carece de complemento. O interessado deverá identificar os lugares reservados a pessoas 

com mobilidade reduzida, bem como apresentar os números e dimensões de lugares de 

estacionamento na totalidade, justificando em simultâneo a pertinência da relocalização da 

passagem de peões em sede de pedido de licenciamento da operação urbanística; 

3. Embora a memória descritiva apresenta assuma o cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 08 de agosto, na sua atual redação, o projeto de licenciamento deverá conter um plano de 

acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida de acordo com o projeto de arquitetura; 

4. A aprovação do projeto de licenciamento da operação urbanística em apreço carece dos 

pareceres favoráveis das entidades competentes, nomeadamente do Instituto da Segurança Social, 

I.P., Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Autoridade de Saúde de acordo com o 

estabelecido no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 33/2014, de 04 de março, na sua atual 

redação. 

O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos de 

RJUE.» O senhor Vereador Rogério Cação comunicou, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do CPA, 

o seu impedimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, não tendo participado 

da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (Doc.1 DPGU 1103/20) ---  

 

2) Pedido de alterações, no decurso da obra, na vigência da licença n.º 125/19, para o prédio 

sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, em Ferrel, apresentado em nome de António Alves Ribeiro – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 2/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar e deferir o pedido de alterações durante a execução da obra na vigência da licença n.º 

125/19, nos termos do artigo 27.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 05 de abril de 

2018, em nome de António Alves Ribeiro, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, localidade 

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

Urbanística (DPGU), datada de 29 de dezembro de 2020.» (Doc.2 DPGU 77/18) ------------------  

 

3) Pedido de alterações, no decurso da obra, na vigência da licença n.º 110/20, para o prédio 

sito na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, apresentado em nome de José Jacinto Martins 

Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 3/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar e deferir o pedido de alterações durante a execução da obra, na vigência da licença n.º 

110/20, ao abrigo do disposto no artigo 27.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 83.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 30 de 

julho de 2018, em nome de José Jacinto Martins Doirado, para o prédio sito na Rua Dr. Manuel 

Pedrosa, localidade de Ferrel, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 29 de dezembro de 2020.» (Doc.3 DPGU 

175/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar e garagem, para o prédio 

sito na Rua S. Bernardino de Sena, n.º 16, em São Bernardino, apresentado em nome de Maria 

do Rosário Gomes Cecílio de Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------  
Deliberação n.º 4/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de licenciamento para 

legalização de moradia unifamiliar e garagem, a realizar no prédio sito na Rua S. Bernardino de 

Sena, n.º 16, localidade de São Bernardino, apresentado em nome de Maria do Rosário Gomes 

Cecílio de Sousa, no dia 26 de abril de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 06 de janeiro de 2021.» (Doc.4 DPGU 

437/19) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Certidão de destaque de parcela e aceitação das cedências, para o prédio sito na Rua do 

Campo da Bola, em Ferrel, apresentado em nome de Pedro Martins Silvestre – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 5/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar a operação de destaque de parcela, a realizar na Rua do Campo da Bola, localidade de 

Ferrel, apresentada por Pedro Martins Silvestre, no dia 25 de setembro de 2020, uma vez que 

reúne as condições constantes no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação e consequentes n.º 6 e 7 do artigo 6.º do já referido diploma. 

Mais se propõe, aceitar a cedência de terreno, com área de 606,00 m2, a desanexar do prédio 
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rústico para o mesmo local, descrito na conservatória sob o n.º 4 e inscrito na matriz cadastral 

rústica da respetiva Freguesia sob o artigo 157 E, para integração no domínio público 

municipal.» (Doc.5 DPGU 894/20) --------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para demolição total do existente, construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Travessa da Fonte da Nora, em Peniche, 

apresentado em nome Inês Vieira Rasteiro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------  
Deliberação n.º 6/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de 

licenciamento para demolição total do existente, construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Travessa da Fonte da Nora, localidade de Peniche, 

apresentado em nome de Inês Vieira Rasteiro, no dia 24 de junho de 2020, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 06 de 

janeiro de 2021, nomeadamente na condição de apresentar o registo da conservatória atualizado, 

por se ter verificado uma discrepância de área entre o apresentado em levantamento topográfico 

e o descrito na certidão do registo predial, confrontada a proposta segundo a área de menor valor 

(360m2), não compromete os valores máximos a observar do índice urbanístico estabelecido para 

o aglomerado onde se insere – índice de construção bruta de 0.70% - apresentado um índice de 

0.55%, contudo o licenciamento do pedido fica condicionado á apresentação da certidão em sede 

de entrega de especialidades.» O senhor Vereador Filipe Sales comunicou, nos termos do n.º 1 do 

artigo 70.º do CPA, o seu impedimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, não 

tendo participado da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (Doc.6 

DPGU 518/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de habitação, para o prédio sito na Rua do Beco 

Eduardo Pedro, 1A, em Consolação, apresentado em nome de José Alberto Rodrigues Santos – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 7/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao 

pedido de licenciamento para legalização de habitação, a realizar no prédio sito na Beco Eduardo 

Pedro, 1-A, localidade de Consolação, apresentado em nome de José Alberto Rodrigues Santos, 

no dia 18 de setembro de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 06 de janeiro de 2021, na condição de 

demolir o corpo anexo, adjacente à fachada principal, conforme propõe no pedido, uma vez que 

se trata de uma edificação executada fora do limite do prédio, constituindo uma ocupação 

indevida do espaço público. Assim, em sede de entrega de projetos de especialidades de 

engenharia, deverá o requerente apresentar um plano de demolição, instruído em conformidade 

com o n.º 17, do Anexo I, da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. Deverá ainda apresentar a 

calendarização e a estimativa de custo da obra compatibilizados com a demolição a executar. No 

lugar do objeto a demolir, deverá ser reposto o pavimento com o mesmo material existente na via 

pública.» (Doc.7 DPGU 1049/19) ----------------------------------------------------------------------------   

 

COVID-19:  
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8)Medidas a implementar, decorrentes dos períodos de Estado de Emergência devido à Covid-

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

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

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 8/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 06 de janeiro de 2021, referente às medidas a implementar, decorrentes dos 

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

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

Desporto Unipessoal, L.da”, para que, após auscultação dos senhores Vereadores da Câmara 

Municipal seja formalizada uma proposta final, devendo o assunto ser presente numa próxima 

reunião. A senhora Vereadora Cristina Leitão comunicou, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do 

CPA, o seu impedimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, não tendo 

participado da apreciação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (NIPG 

5745/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente ao ponto 8, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Senhor Veador Filipe Sales: 

- Afirmou que após analisar a proposta elaborada pelo senhor Presidente da Câmara ficou um 

pouco confuso pois não consegue perceber que proposta é, se é para aprovar ou não aprovar, e 

gostaria de saber para se poder pronunciar. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que era percetível que o documento elaborado não é uma proposta final, até porque não se 

encontra em melhores condições que os senhores Vereadores, em relação à avaliação da mesma. 

Adiantou que a sua dúvida tem que ver com algumas das propostas que são apresentadas e o seu 

objetivo é tentar perceber qual a sensibilidade dos senhores Vereadores relativamente a estas 

propostas, se aceitamos ou não, tendo em conta a situação em que se vive. ---------------------------  

  

Senhor Veador Filipe Sales: 

- Referiu que a proposta apresentada foi assinada pelo senhor Presidente da Câmara, no dia 06 de 

janeiro de 2021, que propõe que a Câmara Municipal avalie a proposta efetuada pela empresa, mas 

a empresa não faz propostas, a empresa faz pedidos, quem faz uma proposta de deliberação é o 

senhor Presidente. Acrescentou que pretendia saber qual a posição do senhor Presidente, face a 

esta situação, tendo em conta os despachos que existem sobre esta matéria. --------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a proposta foi feita assim, porque também é do seu interesse ouvir a opinião dos 

senhores Vereadores e caso cheguem à conclusão de que existem condições para aprovar, muito 

bem, senão é retirada e é feita uma nova proposta. --------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Afirmou que também não concorda que aquela seja uma proposta, é uma consulta, e, na sua 

opinião, os empresários têm que ser apoiados e não custa nada assumir a isenção das rendas 

mensais dos meses de confinamento, o desconto de 20% também lhe parece aceitável, mas a 

situação de manter o valor inalterado até 2022 não é muito aceitável. ----------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
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- Disse que partilhava da mesma opinião dos colegas, de que o documento apresentado não é uma 

proposta, deveria ser uma informação, e também não acha que exista condições para votar sobre a 

mesma pelo que deveria ser retirada da ordem de trabalho. Concordou com a opinião do senhor 

Vereador Rogério Cação, em relação aos dois primeiros pontos apresentados, mas a questão de ter 

uma proteção até 31 de dezembro de 2022 não lhe parece razoável. Considerou que, tendo em 

conta as opiniões dadas, o senhor Presidente conseguiria trabalhar na elaboração de uma nova 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Partilhou da mesma opinião dos colegas, relativamente à aprovação dos dois primeiros pontos 

da proposta, em relação ao último ponto não se sente confortável em aprovar uma proposta que 

vigora até dia 31 de dezembro de 2022 quando o seu mandato terminará dentro de 10 meses. -----  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Concordou com a opinião dos colegas. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Veador Filipe Sales: 

- Disse que não estava munido de elementos suficientes para avaliar e pronunciar-se de forma 

responsável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

9) Sinalização para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada, na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------  
Deliberação n.º 9/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 05 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Para efeitos do previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.ºs 

41/2002, de 20 de agosto, e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de 

abril e pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando a informação da 

Divisão de Obras Municipais n.º 274/2020, datada de 22 de setembro 2020, propõe-se a 

apreciação e homologação de sinalização rodoviária para lugar de estacionamento para pessoa 

com mobilidade condicionada na Rua Ilha da Madeira, em Peniche.» (Doc.8 NIPG 13425/20) --     

 

10) Sinalização vertical para alteração de sentido de trânsito, na Rua e Travessa do Galhalhaz, 

em Peniche – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 10/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Para efeitos do Previsto no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, que procede à 

quinta alteração do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.ºs 

41/2002, de 20 de agosto, e n.º 13/2013, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de 

abril, e pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 03 de março, e considerando a informação da 

Divisão de Obras Municipais n.º 393/2020, datada de 12 de novembro de 2020, propõe-se a 

apreciação e homologação da sinalização vertical a aplicar na Rua e Travessa do Galhalhaz, em 

Peniche.» (Doc.9 NIPG 14263/20) ---------------------------------------------------------------------------   
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11) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória total das obras de 

urbanização do loteamento L4/01, sito em São Bernardino, em nome de Ângelo Franco Sousa 

e Outros - Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 11/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se à 

Câmara Municipal que proceda à ratificação da decisão do Sr. Presidente de 27/12/2020 de 

nomeação de elementos para constituição da comissão de vistoria para efeitos de receção 

provisório total das obras de urbanização do Loteamento L4/01, sito em S. Bernardino, em nome 

de Ângelo Franco Sousa e Outros, conforme previsto no art.º 87.º do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (R.J.U.E.). 

Os elementos em causa são os seguintes: 

1. Membros efetivos: 

1.1. Senhora Engenheira Tânia Marisa da Costa Silva, da Divisão de Obras Municipais (DOM); 

1.2. Senhor Engenheiro Jorge Guilherme Pereira, da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística 

(DPGU); 

1.3. Senhora Arquiteta Paisagista Ana Sofia Rêgo Maia Carriço, da Divisão de Energia e 

Ambiente (DEA); 

2. Membros suplentes: 

2.1. Senhora Engenheira Filipa Dias Clara (DOM); 

2.2. Senhor Engenheiro Nuno José Mendes Doirado (DPGU); 

2.3. Senhor Engenheiro Nuno Fernando Mendo Alonso De Carvalho (DEA). 

A vistoria em causa encontra-se agendada para dia 18 de janeiro de 2021, pelas 14.30 horas.» 

(Doc.10 NIPG 10185/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS: 

 

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

de 30 de abril para a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: -----------------  
Deliberação n.º 12/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 22 de dezembro de 2020, referente à transferência de competências previstas 

no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril para a Freguesia de Peniche, para 

que se clarifique se é necessário retificar as verbas a transferir para os polidesportivos de cada 

freguesia, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião. (NIPG 20978/20) ----------------   

 

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

de 30 de abril para a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---  
Deliberação n.º 13/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 22 de dezembro de 2020, referente à transferência de competências previstas 

no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril para a Freguesia de Atouguia da 

Baleia, para que se clarifique se é necessário retificar as verbas a transferir para os polidesportivos 

de cada freguesia, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião. (NIPG 20975/20) ------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

14) Cedência de uma parcela de terreno, sita em Azenhas, na freguesia de Ferrel, com a área 
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de 150,00 m2, em regime de comodato, para instalação da subestação do WaveRoller – AW 

Energy Oy – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 14/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 06 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que: 

- A 26 de janeiro de 2016, foi celebrado um contrato de Comodato, entre o Município de Peniche 

e a empresa “Aw-Energy Oy”, tendo como fim a cedência de uma parcela de terreno, sita em 

Azenhas, na freguesia de Ferrel, com a área de 150,00 m2, para instalação da subestação do 

WaveRoller; 

- O contrato termina a 25 de janeiro de 2021, existindo, no entanto, a possibilidade de renovação, 

caso o projeto se encontre, à data do términus do contrato, em fase de desenvolvimento; 

- A empresa “Aw-Energy Oy”, solicitou, a 11 de dezembro de 2020, a renovação do contrato por 

um período de 5 (cinco) anos, alegando que o projeto ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento; 

E 

Que o pedido de renovação foi solicitado com a antecedência mínima prevista no n.º 3 da 3.ª 

cláusula do Contrato de Comodato celebrado a 26 de janeiro de 2016. 

Neste sentido, e atendendo aos fatores mencionados pela empresa na sua comunicação de 11 de 

dezembro de 2020, bem como ao definido na 3.ª cláusula do contrato de Comodato, celebrado a 

26 de janeiro de 2016, entre o Município de Peniche e a empresa “Aw-Energy Oy”, tendo como 

fim a Cedência de uma parcela de terreno, sita em Azenhas, na freguesia de Ferrel, com a área 

de 150,00 m2, para instalação da subestação do WaveRoller, proponho que, o mesmo seja 

renovado por um período de 5 anos, com o términus a 25 de janeiro de 2026.» (Doc.11 NIPG 

20482/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

15) Concurso público para o fornecimento continuado de reagentes de processo, destinados à 

ETA de São Domingos, à rede de distribuição e à ETAR de Peniche – Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 15/2021: Deliberado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento a competência para autorizar a realização de despesa específica com o fornecimento 

continuado de reagentes de processo, destinados à ETA de São Domingos, à rede de distribuição 

e à ETAR de Peniche, até ao montante de 170.000,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor. (Doc.12 NIPG 237/21) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

16) Atribuição de subsídio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, para pagamento do seguro e Imposto Único de Circulação de uma viatura – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 16/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 29 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

conforme ofício em anexo, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder à referida entidade um 
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subsídio extraordinário, no valor de 955,29 euros, destinado ao pagamento do seguro e Imposto 

Único de Circulação da viatura afeta ao mesmo.» (Doc.13 NIPG 20442/20) -------------------------   

 

17) Atribuição de apoios, no âmbito da segunda fase de candidaturas, ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias de apoio às atividades 

regulares e apoio logístico – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 17/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando as 17 candidaturas submetidas na segunda fase de apoio às atividades regulares 

e de apoio logístico, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, doravante 

mencionado como RMAA. 

Considerando o relatório de análise, datado de 15 de dezembro, que se remete em anexo, efetuado 

pela Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, nos termos do artigo 60.º do RMAA.  

Considerando que, com base no mesmo relatório, 7 associações candidatas preenchem os 

requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º e 4.º do RMAA e, das 17 candidaturas 

submetidas, 15 foram consideradas elegíveis. 

Considerando que, conforme determina o RMAA, a ponderação do apoio financeiro tem por base 

as seguintes premissas: a dotação orçamental cabimentada para cada medida de apoio ao 

associativismo e a pontuação atribuída pela Comissão de Avaliação a cada uma das candidaturas 

com base na aplicação de critérios específicos para cada tipo de apoio. 

Considerando que, o Município reconhece a importância de “apoiar o papel do associativismo e 

apoiar o desenvolvimento do movimento associativo, numa base de compromisso, de 

responsabilidade partilhada, de cooperação e de estreita articulação entre o município e as 

associações locais”, na defesa do princípio da autonomia das associações preconizado pela Carta 

Local do Associativismo, o que recomenda que os apoios municipais ao associativismo sejam 

concedidos numa lógica de corresponsabilização do tecido associativo, bem como de incentivo à 

capacidade de (livre) iniciativa e ao desenvolvimento de uma cultura empreendedora por parte 

das associações, traduzida na necessidade de convergência e repartição de esforços.  

Considerando o espírito do RMAA, quando se assume que “ao mesmo tempo que se espera que o 

regulamento possa contribuir para promover a dinâmica associativa e a qualidade das suas 

iniciativas, também se pretende que contribua para promover a racionalidade na utilização dos 

recursos, quer municipais, quer associativos”, que esses recursos são limitados e finitos e que 

devem ser geridos de forma responsável de parte a parte, 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, no cumprimento do artigo 61º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo (RMAA), atribua o apoio financeiro e logístico nos seguintes termos: 

1. Pressupostos: 

a) Pontuação atribuída pela Comissão de Avaliação; 

b) Comparticipação máxima em 18 % do orçamento global da atividade proposta;  

c) Comparticipação global máxima por entidade no valor de 18 000€; 

d) Utilização dos autocarros municipais nos termos da deliberação de Câmara n.º 

625/2017, na sua atual redação;  

2. Apoios:  
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2.1. ATIVIDADE DESPORTIVA: 

2.1.1. Apoio à competição desportiva federada não profissional 

N.º Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 
Grupo Desportivo 

Atouguiense 
Futebol 0,65 8 962,20 €   

2 

Serrana – 

Associação 

Desportiva, 

Cultural e 

Recreativa de 

Serra D’El Rei  

Ginástica 0,65 417,22 €     

 

2.1.2. Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 

União 

Desportiva e 

Cultural de 

São 

Bernardino 

Camp. Tiro ao 

Alvo - Região 

Oeste 

2019/2020 

0,75 310,50 €     

2.1.3. Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas Relevantes  

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Jogo de 

Apresentação 

Seniores 
0,50 67,50 €     

2 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Treinos de 

Captação 
0,50 81,00 €   
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2.2. APOIO À ATIVIDADE CULTURAL 

2.2.1. Projetos de produção artística, de espetáculos e festivais, nos vários domínios 

das artes 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 
Associação 

Cultural Rabeca 

Iniciativas 

Diversas de 

Carácter 

Cultural 

0,95 393,30 €   

2 
Associação 

Cultural Rabeca 

Programa de 

Exposições 

de Julho 2020 

a Fevereiro 

2021 

0,95 307,80 €   

3 

Grupo 

Desportivo 

Atouguiense 

Convívio de 

Natal Atletas 

e Familiares 
0,50 180,00 €   

4 

Patrimonium - 

Centro de Estudo 

e Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

1º Congresso 

das 

Associações 

de Defesa do 

Património 

do Oeste 

0,90 46,98 €   

5 

Patrimonium - 

Centro de Estudo 

e Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

Património 

do Mês 
0,85 55,08 €   

6 

Patrimonium - 

Centro de Estudo 

e Defesa do 

Património da 

Região de 

Peniche 

VIª edição "O 

Mar e as 

Gentes" 
0,90 52,65 €   

 

2.3. ATIVIDADE SOLIDÁRIA E HUMANITÁRIA 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 
Associação 

Cultural Rabeca 

Iniciativas 

Diversas de 

Caráter 

Solitário 

1,00 135,00 €   
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Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

2 

Centro de 

Solidariedade 

Social Convívio 

e Cultura de 

Geraldes 

Apoio ao 

Funcionamento 

do Centro 
0,90 1 911,60 €     

 

2.4. APOIO À ATIVIDADE AMBIENTAL 

Nº Associação Atividade Avaliação 
Atribuição 

18% 

Quant. do 

apoio 

logístico 

Apoio 

Logístico 

1 
Associação 

Cultural Rabeca 

Clube de 

Análise e 

Atualidade 

Científica e 

Ambiental 

0,95 68,40 €     

2 
Associação 

Cultural Rabeca 

Roteiros: 

Alfarroba, 

Caracol e 

Outros 

0,95 94,05 €   

(Doc.14 NIPG 20746/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS:  

 

18) Constituição de fundo de maneio a favor da Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 18/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 23 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, de 21 de 

dezembro de 2020, e a necessidade de criar um fundo de maneio para ocorrer a pequenas despesas 

correntes urgentes e inadiáveis do Município, proponho, nos termos do artigo 1.º do Regulamento 

de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, que a Câmara Municipal aprove a 

constituição de um fundo de maneio, a favor da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, 

em regime de substituição, para o ano de 2021, no valor de 2.500,00€, e para as seguintes rúbricas 

de classificação económica e montantes: 

 

CLASSIFICAÇÃO MONTANTE 
02.01.02.01 – Gasolina 200,00 
02.01.02.02 – Gasóleo 200,00 
02.01.04 – Material de limpeza   50,00 
02.01.08 – Material de escritório 50,00 
02.01.09 – Produtos Farmacêuticos 100,00 
02.01.12 – Material de transporte – peças 100,00 
02.01.14 – Outro material – peças 100,00 
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02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens 500,00 
02.02.09 – Comunicação 50,00 
02.02.10.02 – Transportes – outros 500,00 
02.02.11 – Representação dos serviços 100,00 
02.02.13 – Deslocações e estadias 200,00 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços - outros 350,00 

TOTAL                2.500,00 
(Doc.15 NIPG 20885/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Oeste, para 2021 – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 19/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a quota/comparticipação 

do Município na Comunidade Intermunicipal do Oeste, em anexo, aprovada pela Assembleia 

Intermunicipal a 17 de dezembro de 2020.» (Doc.16 NIPG 21120/20) --------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 20/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze 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, Marina Viola, Assistente Técnica da 

Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ---------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

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

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


