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ATA N.º 3/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 

 

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

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

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

Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e 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) Prorrogação do prazo de integração das regras dos planos especiais de 

ordenamento do território, para 13 de julho de 2021 (Decreto-Lei n.º 3/2021, de 07 de janeiro) - 

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

 ------------------- 2) Empreitada de reabilitação das Muralhas de Peniche – Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de alteração / ampliação de moradia 

unifamiliar, a realizar no prédio sito na Estrada dos Remédios, n.º 18 A, em Peniche, apresentado 

em nome de José Manuel Bruno Lagos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------  

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

unifamiliar, sita em Vale da Cal, em São Bernardino, apresentado em nome de Marco António 

Silva Jesus – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------  

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

habitação, comércio e/ou serviços e armazém, para o prédio sito na Rua do Jardim Infantil – 

Arneiro, em Ferrel, apresentado em nome de Amo.tp - Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de um edifício de habitação 

multifamiliar, para o prédio sito na Rua José Cândido Azevedo e Melo, em Peniche, apresentado 

em nome de Construções Penichense, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, 

churrasqueira, piscina e muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel, 

apresentado em nome de Guida Filipa Dourado Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração de uso e substituição de cobertura, para 

o prédio sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 31-39, em Peniche, apresentado em nome de 

Niter - Sociedade de Construção Imobiliária, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para alteração de garagem para habitação, para o 

prédio sito na Rua das Quintinhas, n.º 20, em Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria 

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

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o 

prédio sito na Rua da Esperança, em Peniche, apresentado em nome de Francisco de Jesus Justo – 

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

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para construção de uma moradia bifamiliar, para o 

prédio sito na Rua dos Loureiros, em Bufarda, apresentado em nome de Fernando Manuel Pinheiro 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.01.2021 * Livro 112 * Fl. 46 

 ------------------- 12) Pedido de licença especial para construção de moradia unifamiliar, para o 

prédio sito na Rua da Cancelinha, em Coimbrã, apresentado em nome de José Fernando Pereira – 

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

 ------------------- 13) Pedido de licença especial para habitação coletiva, para o prédio sito no lote 

11, em Consolação, apresentado em nome de Tabelalfabeto, L.da – Pelouro do Planeamento e 

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

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

 ------------------- 14) Atribuição do nome de Rua João Faria, a uma artéria da localidade da Bufarda 

– Pelouro da Administração Geral; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Homologação de auto de vistoria para efeitos de libertação total da caução 

prestada da empreitada de “Construção de estruturas em madeira para proteção costeira no 

concelho de Peniche”, em nome de Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A. – Pelouro das 

Obras Municipais; --------- -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Candidatura “Musealização do Sitio Arqueológico do Morraçal da Ajuda” – 

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

 ------------------- 17) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio, implementação e 

reforço das atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas desenvolvidas 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral; ------------ -------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Candidatura de adesão ao projeto “Seaforce – Greening the Blue Front Yard: 

Re-Growing Europe´s Atlantic Sea Forests” – Pelouro da Administração Geral; ---------------------  

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

 ------------------- 19) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2020/2021 – Alteração ao 

valor (candidatura 22) – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------  

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

de 2021 – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------------------  

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

de 2021 (Fase II) – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – 

Pelouro do Parque de Campismo; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de 

Investimento e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 1) – Pelouro 

das Finanças; ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Licenciamento para atividades de formação desenvolvidas no âmbito da 

prática de Surf, por entidades privadas para 2021 - Pelouro da Administração Geral; ---------------  

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

 ------------------- 25) Apoio Municipal ao Associativismo referente à fase de candidaturas de Apoio 

ao Investimento, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 

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

 ------------------- 26) Apoio para melhoria de condições habitacionais, para o prédio sito na Rua 

Luís de Camões, n.º 45, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; -------------------------------  

 ----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Realização das reuniões de Câmara ordinárias, no âmbito das medidas de 

mitigação / prevenção do risco de infeção pelo Coronavírus (Covid-19) – Pelouro da 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.01.2021 * Livro 112 * Fl. 47 

Administração Geral. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A reunião foi interrompida entre as treze horas e as catorze horas e quarenta minutos. --------------  

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 antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a treze da ordem do dia, e Ricardo 

Graça, Técnico Superior de Turismo, durante a apreciação do ponto vinte e dois da ordem do dia. 

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.º 2/2021, da reunião camarária realizada no dia 18 de janeiro de 2021, mas não 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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: 

- Começou por apresentar um Voto de Pesar pelo falecimento do ex-autarca, o senhor José Maria 

Costa, que faleceu a semana passada, em Lisboa. ----------------------------------------------------------  

- Em relação à Covid-19, disse que os dados foram disponibilizados, ontem, a todos os senhores 

Vereadores, mantendo-se, nos últimos dias, uma média de cerca de trezentos casos positivos e a 

nós preocupa-nos que a estrutura não consiga ter atualizados o número de recuperados, mas as 

dificuldades são muitas até porque existe um número elevado de pessoas que necessitam de ser 

acompanhadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Deu conta que, desde 20 de novembro até ao momento, o laboratório Germano de Sousa, com 

quem a Câmara Municipal tem um protocolo, fez quase três mil testes. Referiu que para além 

destes existem mais testes realizados diretamente nas empresas e em outros laboratórios. ----------  

- Informou que no Centro de Triagem, a funcionar no antigo Tribunal, estão sempre cerca de 9/10 

pessoas a trabalhar com o apoio, para além da Saúde e de uma equipa de trabalhadores municipais, 

da Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, relativamente aos casos positivos na Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanístico, a situação está controlada, uma vez que os casos foram sinalizados e os restantes 

funcionários, felizmente, deram negativo. Pensa que o serviço poderá voltar a funcionar 

brevemente dentro da medida do possível, estando de momento a procurar aumentar a capacidade 

de resposta aos munícipes e ao mesmo tempo a tentar reforçar o número de funcionários em 

teletrabalho, adquirindo mais computadores do que os que estavam em funcionamento no outro 

confinamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às eleições, pretende essencialmente enaltecer a forma cívica como decorreram. 

Agradeceu a todos os que estiveram envolvidos desde o início, aos funcionários da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesias, à Proteção Civil, aos Bombeiros, aos membros das mesas e 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.01.2021 * Livro 112 * Fl. 48 

uma palavra especial aos grupos de Escuteiros que fizeram um excelente trabalho de apoio e de 

coordenação. Deu conta que todos os membros das mesas fizeram testes rápidos, no sábado, dos 

quais resultaram alguns casos positivos que, de imediato, foram substituídos. Informou que decidiu 

em conjunto com o senhor Comandante Municipal da Proteção Civil testar, esta semana, pelo 

menos, os funcionários municipais que estiveram nas mesas de voto. ----------------------------------  

- Disse que os serviços públicos estão praticamente todos fechados a funcionar por marcação 

prévia, para resguardar os funcionários, mas também para incentivar a que as pessoas só procurem 

os serviços em caso de extrema necessidade. ---------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Começou por desejar que todos se encontrem bem de saúde e também as rápidas melhoras a 

quem se encontre infetado no nosso concelho. -------------------------------------------------------------  

- Deu os parabéns a todos os que se mobilizaram no dia de ontem para as eleições, mas, na sua 

opinião, as eleições não se deveriam ter realizado, foi de uma grande incoerência pois pedimos às 

pessoas para não saírem de casa e depois para as eleições já o poderiam fazer. Em Peniche o 

número de abstenções subiu um pouco relativamente às Presidenciais anteriores o que reflete que 

muita gente quis ficar em casa e, por outro lado, muita gente foi privada de votar por se encontrar 

em confinamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu também os parabéns a todos os voluntários, a todos os Escuteiros e a todos os membros das 

mesas que tornaram o dia de ontem possível e testemunhou que ao passar pelas escolas viu a 

magnifica organização em cada uma das Assembleias de Voto.-----------------------------------------

- Manifestou o regozijo pela eleição do senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa e, por razões 

óbvias, mostrou a sua preocupação pelo aumento de adeptos ao discurso populista, ao discurso do 

ódio, ao discurso da segregação que no fundo vai um pouco contra aquilo que é o ADN Português. 

- Referiu que não ficou totalmente esclarecido quanto à questão do teletrabalho. Em março foram, 

de facto, surpreendidos com a necessidade de confinamento e de encerramento dos serviços e das 

escolas e na altura, também para as escolas, foi dito que iriam ser tomadas medidas para que no 

ano letivo seguinte todos os alunos tivessem garantidas as condições para as aulas online, mas de 

facto isso não existe daí a existência desta pausa. Fazendo aqui um paralelismo com os serviços, 

também estes em março não estavam preparados para a questão de estar em teletrabalho, no 

entanto, perguntou qual a percentagem de trabalhadores municipais que não fazem atendimento 

ao público e se encontram em teletrabalho e que percentagem se encontra a prestar funções no 

mesmo espaço com outros colegas estando naturalmente mais expostos ao risco. --------------------  

- Em relação a um pedido efetuado pelo senhor João Manuel Campos à Câmara Municipal, que 

foi posteriormente redirecionado aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, sobre a 

ligação de um ramal/esgoto, perguntou porque razão o assunto ainda não foi submetido à Câmara 

Municipal uma vez que tem que ver com o domínio público e privado municipal, uma parcela de 

terreno propriedade da Câmara Municipal, que está, no fundo, classificada e que implica uma 

alteração à sua classificação. Solicitou um ponto de situação sobre o assunto. ------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao teletrabalho, assumiu existir alguma dificuldade e também uma preocupação 

relativamente a este assunto, que tem que ver com o número de computadores do município que 

têm de estar ligados através de VPN e no primeiro confinamento foi sentido que o sistema ficava 

muito vulnerável, referindo que, inclusive, um dos Municípios do Oeste esteve quase a perder o 

sistema por essa razão. Acrescentou que foram dadas indicações para que existam mais 

computadores com ligações à VPN, mas só com muito segurança e de forma controlada os mesmos 

estão a ser dados. Informou que existe um conjunto de trabalhadores que não estando no 

atendimento não é fácil estar em teletrabalho, nomeadamente nos setores em que o sistema não 

está todo digitalizado. Adiantou que o propósito será trabalhar através de casa, sempre que as 
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funções sejam compatíveis, apesar de ter sido planeado, primeiramente, um sistema misto divido 

entre teletrabalho e as equipas em espelho. Disse, ainda, que nas últimas semanas foi difícil colocar 

alguns funcionários em teletrabalho, porque muitos deles estavam envolvidos diretamente na 

preparação das eleições. Indicou que estamos numa fase de adaptação, mas conscientes que sempre 

que o trabalho é permitido os trabalhadores vão para casa. Relativamente às percentagens que o 

senhor Vereador solicitou, afirmou que não as tinha, mas que poderia pedi-las e na próxima reunião 

partilharia com todos os membros da Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

- Relativamente à situação do senhor João Campos, informou que o processo está na Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanístico, que já foi avaliado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento e quando for disponibilizada a informação final será disponibilizada ao executivo 

municipal para decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Associou-se ao Voto de Pesar referido pelo senhor Presidente e também às felicitações já 

endereçadas pelo senhor Vereador Filipe Sales e pelo senhor Presidente, relativamente às eleições 

e à disponibilidade dos portugueses, nomeadamente a todas as pessoas do nosso concelho que 

tiveram vontade de estar nas mesas de voto e todas aquelas que exerceram o voto. ------------------  

- Deu conta que, em relação à medida “Lado a Lado”, existem alguns estabelecimentos, cerca de 

14, que já aderiram a esta medida e estão a ser avaliados. Informou que via online já é possível os 

comerciantes preencherem o formulário para esta candidatura e a apresentação da mesma. 

Relativamente às famílias, referiu que também já é possível online, apesar de estar a ser retificado 

um pormenor que não estava correto. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Começou por se associar ao Voto de Pesar proferido pelo senhor Presidente. Associou-se também 

às felicitações já proferidas relativamente às eleições e à forma ordeira como tudo correu.---------

- Relativamente à interrupção das atividades letivas, deu nota que, em relação às refeições, as 

mesmas foram acauteladas junto dos Agrupamentos Escolares e hoje vão ser entregues refeições 

no Agrupamento de Escolas de Peniche e na Escola Secundária e espera que durante o dia de hoje 

consigam fechar o processo com o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e com o 

Agrupamento D. Luís de Ataíde que por terem mais alunos é um processo mais demorado. -------  

  

 Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

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

- Deu a conhecer que recebeu um email referente aos concursos de pessoal e à excessiva 

bibliografia para aceder a esses concursos. Disse que gostaria que o senhor Presidente pudesse 

verificar, uma vez que o senhor Presidente já disse que houve casos em que os concursos tiveram 

que ser anulados, gostaria de perceber se isso é um problema ou não. ----------------------------------  

- Informou que recebeu um outro email sobre terrenos baldios e limpeza de terrenos e que teve a 

oportunidade de ver o histórico de troca de emails da senhora Ana Sousa com os serviços, solicitou 

uma especial atenção com esta situação. Referiu que, na sua opinião, o que acaba por funcionar 

mal é o facto de as pessoas mandarem os emails para o Gabinete de Apoio ao senhor Presidente 

que os encaminha para os serviços e as respostas tardam a chegar e as pessoas ficam com a 

impressão de que o senhor Presidente não lhes responde. ------------------------------------------------  

- Disse que, em relação ao serviço da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico, as pessoas 

quando não conseguem obter resposta, por parte dos serviços, costumam lamentar-se junto dos 

Vereadores da Câmara sobre as dificuldades que têm em tê-las. Referiu que, neste momento, 

sabem que aquele serviço está com dificuldades devido a toda esta situação, mas há respostas que 

o próprio serviço dá e que não deveria dar. Afirmou que as pessoas têm processos a decorrer em 

papel que têm prazos e a Câmara Municipal nem sempre os cumpre, mas os requerentes têm de os 
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cumprir e o que as pessoas têm procurado fazer é ir junto dos serviços entregar os documentos, 

ora não o podendo fazer tentam fazê-lo por email.  Acrescentou que quando é solicitado ao serviço 

que indique de que forma se pode fazer a entrega da documentação os serviços têm respostas 

diferentes consoante as situações e como tal era importante que primeiro se uniformizasse a 

resposta, ou seja, o serviço deve saber, concretamente, de que forma as pessoas podem fazer a 

junção de documentos aos processos. Como se sabe os prazos estão suspensos, portanto, o serviço 

não pode dar uma informação aos munícipes de que os prazos estão a decorrer e se não entregar 

no prazo de 10 dias o processo ficará sujeito a rejeição. É importante uniformizar a resposta aos 

munícipes e arranjar um canal para que as pessoas possam enviar os documentos, porque não 

sabemos quanto tempo irá durar esta situação. -------------------------------------------------------------  

- Fez referência a duas situações na Almagreira, mas, certamente, o serviço de fiscalização não 

estará a funcionar em pleno ou provavelmente não estará a funcionar de todo, no entanto, o senhor 

Presidente sabe que já lhe foi perguntado, diversas vezes, sobre a questão das obras ilegais na área 

da Almagreira, não é uma situação nova. Adiantou que não poderiam continuar a existir obras 

ilegais, porque recebemos emails, denunciamos as situações e pedimos ao senhor Presidente que 

atuasse, contudo o que lhes disse foi que a certa altura foi levantado um Auto sobre uma situação 

de construções ilegais em autocaravanas, mas o mesmo continua a acontecer diariamente e isso 

não pode continuar, porque é um desrespeito total pelos embargos, pelo próprio município e pelas 

autoridades que fiscalizam, portanto, é importante que se veja esta situação em concreto. ----------  

- Disse, ainda, que teve conhecimento de várias fotografias, sobre uma situação que desconhece 

se resulta de um esgoto ou de águas paradas, também, na Almagreira, junto ao edifício que se 

encontra abandonado, aquilo é reserva, existe uma zona que é dunar em que as águas estão paradas, 

há umas construções de madeira bastante precárias. Adiantou que, na sua opinião, a situação deve 

ser vista e reportada na listagem de esgotos a céu aberto. ------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Deu conta que, em relação à questão colocada pela senhora Vereadora sobre os concursos de 

pessoal, foi solicitada a informação, que aguarda, e logo que seja possível será partilhada. 

Acrescentou que também ficou surpreendido com a quantidade de bibliografia pedida. ------------  

- Relativamente ao processo da senhora Ana Sousa, disse que julgava já estar resolvido, mas já 

pediu que fosse feito o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------  

- Disse que o Gabinete de Apoio à Presidência procura dar uma primeira resposta, encaminhar aos 

serviços e depois voltar a tentar responder quando a solução final é conhecida, mas por vezes não 

a conhecemos e não é fácil ir atrás de todos os processos, mas irá avaliar. ----------------------------  

- Relativamente ao teletrabalho, referiu que também leu um email que recebeu no sábado, e não 

se trata apenas de os prazos estarem suspensos e o que poderá estar a acontecer é fazer-se uma 

resposta uniformizada para dar aos utentes, mas agradeceu e irão ter esta questão em conta. Em 

relação à proposta que a senhora Vereadora fez para colocação de uma caixa postal, referiu que há 

alguma resistência na sua aceitação, porque irá permitir um acumular de processos. ----------------  

- Disse que, em relação à questão da Almagreira, não é tão simples como parece e não é 

saneamento. Adiantou que, pela informação que tem, aquilo são intervenções que fazem todos os 

anos ou de dois em dois anos e ela é feita participando à Agência Portuguesa do Ambiente, 

contudo, aquilo é uma espécie de represa que alguém utiliza e por vezes, se não houver a abertura 

em tempo útil, chega a acumular detritos que depois faz o que aconteça o que está a acontecer 

neste momento. Referiu que encaminhou a situação, como normalmente faz nestas situações, a 

quem de direito, internamente, para tratar com a Agência Portuguesa do Ambiente, mas tem havido 

alguma resistência na intervenção. Indicou que a estão a ter a situação em linha de conta, foi dada 

resposta ao senhor e à Junta de Freguesia que interveio, mas irá colocar a questão novamente ao 

senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil. ---------------------------------------------------------  
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 Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Subscreveu o voto de pesar pelo falecimento do senhor José Maria Costa, na qualidade de autarca, 

de professor e, também, de colaborador da Cercipeniche. ------------------------------------------------   

- Deu, também, os parabéns a todos os que estiveram envolvidos nas eleições, referindo que é 

também importante saudar a forma cívica como tudo correu. Louvou os Escuteiros pela forma 

como se dispõem a colaborar, todas as pessoas que estiveram nas mesas e, sobretudo, todas as 

pessoas que organizaram. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao teletrabalho, disse que este tem que ser muito bem gerido, e sendo uma 

imposição legal tem que ser cumprido, desde que o trabalho seja compatível para tal. --------------  

- Perguntou se a situação da Marginal Norte já se encontra resolvida. ----------------------------------  

- Referiu que teve conhecimento, através de um munícipe, que se pretender fazer o teste à Covid-

19, a titulo particular, o valor do teste na Câmara Municipal é de 100 euros e no Laboratório 

Germano de Sousa é de 85 euros. Uma vez que o Laboratório Germano de Sousa tem um protocolo 

com a Autarquia, perguntou se não deveria existir um custo, também, social. ------------------------  

- Salientou que a situação da Covid-19 o está a preocupar imenso, porque está a ter impactos acima 

daquilo que se esperava. Disse que não acredita que este confinamento dure apenas 15 dias, porque 

enquanto os números não baixarem substancialmente esta situação não vai ser alterada. 

Acrescentou que a Câmara Municipal adotou uma série de medidas a empresas e a particulares, e 

gostaria que fosse prestada, à Câmara Municipal, uma informação sobre medidas que tenham sido 

tomadas por via da Covid-19, porque esta situação vai demorar muito tempo e, na sua opinião, 

terão que tomar medidas urgentes para o futuro. Informou que tem acompanhado, na comunicação 

social, algumas medidas, muitas delas simples, tomadas por outros Municípios: incentivos ao 

comércio local, cabazes de sobrevivência e, provavelmente, a Câmara Municipal terá que se 

refundir daquilo que foi a ideia inicial de um Plano de Ação Geral para a Covid, repensá-lo e, 

eventualmente, tomar algumas decisões que possam ser tomadas. Propôs que numa próxima 

reunião pudesse ser agendado um ponto para discussão deste assunto, nomeadamente, os seus 

impactos e como os estão a gerir. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

-Informou que, em relação a situação da Marginal Norte, já se encontra uma equipa a intervir no 

local, há cerca de três semanas. -------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos testes, disse que o objetivo da criação do Centro de Teste foi para proporcionar 

proximidade e rapidez aos testes, não era negociar o valor dos testes, porque, em princípio, os 

testes realizados naquele local são subscritos pela Saúde, ou seja, o utente não paga nada. De 

qualquer forma a questão foi muito bem colocada e irá ser avaliada, uma vez que estamos a dar as 

instalações, é mais que aceitável que se possa reivindicar um valor mais baixo. ----------------------  

- Em relação às medidas de apoio às pessoas mais afetadas pela Covid-19, disse que o Programa 

“Lado a Lado”, que foi aprovado a semana passada, está na fase de operacionalização e não vale 

a pena fazer avaliações, porque elas ainda não existem. Referiu que o propósito é tentar divulgar 

aquelas medidas o mais rápido possível, é preciso continuar a sensibilizar e dar conhecimento às 

empresas e às pessoas em todo o concelho que esta medida existe e que é uma boa medida, porque 

permite que as pessoas mais carenciadas possam receber mensalmente, durante três meses, 80 

euros os adultos e 50 euros as crianças com menos de 12 anos. Acrescentou que a medida é 

interessante, porque foi avaliada por outras experiências que existem pelo país fora, para puder 

ajudar nestas duas frentes, o que não significa que não a possam melhorar, mas esta é uma medida 

muito objetiva, pesar de poderem chegar à conclusão, passado algum tempo, que o valor de 60% 

do IAS é insuficiente e poderá ser alterado. Deu a conhecer que existem outras medidas que podem 

não se muito divulgadas, algumas delas vão deixar ou não de ter razão de existir, que é o caso dos 

cabazes de apoio que estão, atualmente, em vigor. Informou que o Setor da Área Social está em 

pleno funcionamento, ninguém está em teletrabalho, porque esse setor tem que estar a funcionar. 
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Admitiu que existem outras situações que, provavelmente, deverão e poderão merecer a análise da 

Câmara Municipal e ter, inclusive, uma decisão favorável, mas que devem ter objetividade na sua 

avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se ao Voto de Pesar endereçado. ----------------------------------------------------------------   

- Congratulou-se pela forma como decorreu o ato eleitoral de ontem. ----------------------------------  

- Felicitou a reeleição do atual Presidente da Republica, esperando que exerça um bom mandato. 

- Deu conta que recebeu um email da senhora Vanda Ferreira, concorrente ao concurso de Técnica 

Superior, na Área de Comunicação e Relações Públicas, que faz referência, entre legislação e 

bibliografia para este concurso, a 5880 páginas de matéria. ----------------------------------------------  

- Disse que recebeu uma mensagem de um munícipe que lhe deu conta, que: “…estou à espera da 

licença de utilização da Câmara de Peniche há 2 meses, não consigo entender o porque de tanta 

demora, quero fazer a escritura da casa, mas preciso desse papel”. Afirmou que isto não pode 

acontecer, as pessoas continuam a trabalhar e precisam que a administração lhes dê os documentos 

em tempo normal, para que elas possam exercer a sua atividade. ---------------------------------------  

- Reiterou o pedido já feito em outras reuniões, relativamente ao processo de inquérito ao Setor da 

Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Desejou as melhoras ao senhor Vereador e à sua esposa. -----------------------------------------------  

- Relativamente à questão do concurso, disse que, tal como indicou à senhora Vereadora Cristina 

Leitão, irá ser feita uma análise dessa situação e posteriormente será reportada. ---------------------  

- Em relação à licença de utilização, referiu que gostaria de saber em que nome está o processo 

para que sejam tomadas medidas. ----------------------------------------------------------------------------  

- Quanto ao processo de inquérito ao Setor de Educação, deu conta que amanhã iria verificar que 

tipo de informação poderia ser preparada. Disse, ainda, que seria importante, até para defesa dos 

serviços, que se consiga fazer uma informação e que a mesma seja partilhada com os senhores 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Prorrogação do prazo de integração das regras dos planos especiais de ordenamento do 

território, para 13 de julho de 2021 (Decreto-Lei n.º 3/2021, de 07 de janeiro) - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 32/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da circular ANMP n.º 

5/2021_ANMP, da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), datada de 07 de 

janeiro de 2021, relativa á prorrogação do prazo de integração das regras dos planos especiais de 

ordenamento do território para 13 de julho de 2021 (Decreto-Lei n.º 3/2021, de 07 de janeiro). 

(DPGU) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Empreitada de reabilitação das Muralhas de Peniche – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 33/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Autorizar a libertação da garantia bancária n.º 00125-02-2237777, emitida pelo Banco 

Comercial Português, S.A, referente à caução não aprovada, no valor de 53.849,95€, conforme 

informação da DPGU, datada de 07 de janeiro de 2021.» (Doc.24 DPGU 1.3/OM) ----------------  

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de alteração / ampliação de moradia unifamiliar, 

a realizar no prédio sito na Estrada dos Remédios, n.º 18 A, em Peniche, apresentado em nome 

de José Manuel Bruno Lagos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 34/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 

apresentado em nome de José Manuel Bruno Lagos, em 19 de maio de 2020, para legalização de 

alteração / ampliação de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito na Estrada dos Remédios, 

n.º 18 A, localidade de Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos 

constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente por: 

1. Verificar-se uma discrepância entre a área total do prédio descrita no registo da conservatória 

e a área apresentada em levantamento topográfico e descrita nos restantes elementos processuais. 

Deverá ser apresentada uma certidão atualizada e compatibilizada com a área total do prédio; 

2. Considerando que a operação urbanística corresponde a um pedido de licenciamento de 

legalização de alterações de ampliação executadas, as peças desenhadas em cores convencionais 

devem apresentar os elementos a legalizar na cor azul, conforme o estabelecido no n.º 6, do anexo 

II, da portaria n.º 113/2015, de 22 de abril; 

3. Confrontadas as peças desenhadas apresentadas com o projeto relativo à licença de obras n.º 

611/63, verificou-se que foi executada uma ampliação sem o devido controlo prévio e sem a 

identificação de parte a legalizar no processo em apreço, nomeadamente no que se refere à área 

construída entre o alçado nascente e o limite do prédio, relativo a um “anexo”. O requerente 

deverá reformular as cores convencionais em conformidade com o exposto; 

4. Para além dos pontos supra transmitidos, o processo não se encontra corretamente instruído 

no que se refere aos elementos processuais identificados no parecer da DPGU, do Gabinete de 

Saneamento e de Apreciação Liminar, datado de 02 de setembro de 2020. 

5. Embora o processo não se encontre devidamente instruído, é possível a estes serviços concluir 

a seguinte análise técnica: 

a) A escada exterior de acesso ao piso superior constitui servidão de vista para o logradouro do 

prédio vizinho; 

b) A chaminé de extração de fumos não respeita o estabelecido no artigo 113.º do RGEU, por 

apresentar altura inferior à parte mais alta da edificação; 

c) Relativamente ao fogo habitacional no piso superior, informa-se que não cumpre diversos 

requisitos do RGEU, nomeadamente: pé-direito não regulamentar em todos os compartimentos 

(artigo 65.º), quartos, instalação sanitária e cozinha com áreas inferiores ao estabelecido como 

mínimo regulamentar (artigo 66.º), e quartos sem ventilação e iluminação natural (n.º 1 do artigo 

71.º). 

6. Conclui-se que as alterações e ampliações introduzidas na moradia preexistente comprometem 

os aspetos formais e funcionais do conjunto edificado, desrespeitam as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, e não apresentam uma integração harmoniosa na estrutura urbana 

envolvente, contrariando pelo último o disposto no artigo 21.º do RMUE.» (Doc.25 DPGU 351/20) 
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4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar, 

sita em Vale da Cal, em São Bernardino, apresentado em nome de Marco António Silva Jesus 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 35/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de Marco António Silva Jesus, em 13 de agosto de 2020, sobre a viabilidade 

para construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito em Vale da Cal, localidade 

de São Bernardino, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente pela operação urbanística 

não estabelecer continuidade do tecido urbano ou inserção harmoniosa na paisagem envolvente, 

constituindo uma construção dispersa e sem enquadramento nas características morfológicas e 

tipológicas das edificações mais próximas no local, não observando o estabelecido no artigo 21.º 

do RMUE de Peniche e artigo 121.º do RGEU.» (Doc.26 DPGU 713/20) -----------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício de habitação, 

comércio e/ou serviços e armazém, para o prédio sito na Rua do Jardim Infantil – Arneiro, em 

Ferrel, apresentado em nome de Amo.tp - Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 36/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de Amo.tp - Unipessoal, L.da, em 25 de setembro de 2020, sobre a 

viabilidade para construção de edifício de habitação, comércio e/ou serviços e armazém, a 

implantar no prédio sito na Rua do Jardim Infantil - Arneiro, localidade de Ferrel, conforme 

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

de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente: 

1.O prédio onde se insere a pretensão está abrangido por espaços urbanizáveis nível II, pelo que 

fica sujeita ao índice de construção bruta de 0.5. Da análise aos elementos disponibilizados, 

observa-se que a pretensão apresenta um índice de construção bruta de 1.17 = área do terreno 

objeto da operação urbanística de 1513.00 m2 e área bruta de construção proposta de 1782.30 

m2. Deste modo, a operação urbanística não respeita o índice urbanístico estabelecido no n.º 3 

do artigo 12.º do regulamento do PDM;  

2.Verifica-se que a operação urbanística não respeita os afastamentos mínimos às estremas, 

estabelecidos no artigo 23.º do RMUE.» (Doc.27 DPGU 897/20) --------------------------------------   

 

6) Pedido de licenciamento para construção de um edifício de habitação multifamiliar, para o 

prédio sito na Rua José Cândido Azevedo e Melo, em Peniche, apresentado em nome de 

Construções Penichense, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 37/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 

apresentado em nome de Construções Penichense, L.da, em 05 de dezembro de 2019, para 
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construção de um edifício de habitação multifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua José 

Cândido Azevedo e Melo, localidade de Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 4 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos 

motivos e com os fundamentos constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente 

por: 

1.As peças desenhadas não esclarecem os alinhamentos das fachadas, ao nível do piso térreo e 

superiores, nomeadamente no que se refere à sua continuidade, corpos balançados e varandas. 

Assim, parece de completar todos os desenhos com referência ao prédio contíguo. 

2.Verifica-se que a construção de quatro pisos, respeita a cércea modal, de acordo com o teor da 

alínea a) do n.º 3.1 do artigo 11.º do Regulamento do PDM, no entanto, quanto ao piso recuado 

considera-se que a sua construção em nada contribui para a inserção do imóvel, nas frentes de 

rua ao qual irá pertencer, pelo que, contraria o disposto no artigo 121.º do RGEU. 

3.O alinhamento da fachada com frente para a Rua José Cândido de Azevedo deverá dar 

continuidade ao alinhamento do edifício contiguo, em parte da sua frente, para garantir a sua 

inserção, não prejudicar a iluminação de vãos de compartimentos existentes e a prever a 

construção da rampa recuada. 

4.Os corpos balançados e varandas propostos tem áreas e larguras excessivas, o que não 

contribui para a inserção do edifício. 

5.No alçado posterior não deverá haver corpos balançados, mas sim, varandas com profundidade 

idêntica às do edifício contiguo a sul.» (Doc.28 DPGU 1357/19) ---------------------------------------   

 

7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, churrasqueira, piscina e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de 

Guida Filipa Dourado Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 38/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 construção de moradia unifamiliar, churrasqueira, piscina e muros 

de vedação, a realizar no prédio sito na Rua do Talefe, localidade de Ferrel, apresentado em 

nome de Guida Filipa Dourado Nunes, no dia 07 de novembro de 2019, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de 

janeiro de 2021, nomeadamente na condição de apresentar a solução para a varanda do 1.º andar 

pertencente ao alçado posterior, de modo a não criar servidão de vistas sobre os prédios 

vizinhos.» (Doc.29 DPGU 1253/19)--------------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para alteração de uso e substituição de cobertura, para o prédio sito 

na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 31-39, em Peniche, apresentado em nome de Niter - 

Sociedade de Construção Imobiliária, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------  
Deliberação n.º 39/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

licenciamento para alteração de uso e substituição de cobertura, a realizar no prédio sito na Rua 

Afonso de Albuquerque, n.º 31-39, localidade de Peniche, apresentado em nome de Niter - 

Sociedade de Construção Imobiliária , L.da, no dia 04 de junho de 2019, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de 
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janeiro de 2021.» (Doc.30 DPGU 630/19) ------------------------------------------------------------------    

 

9) Pedido de licenciamento para alteração de garagem para habitação, para o prédio sito na 

Rua das Quintinhas, n.º 20, em Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria Santos Severino 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 40/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 alteração de garagem para habitação, a realizar no prédio sito na 

Ruas das Quintinhas, n.º 20, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria Santos 

Severino, no dia 15 de outubro de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente nas 

seguintes condições: 

1.Os termos de responsabilidade devem ser corrigidos, dado que esta operação urbanística não é 

apresentada no decorrer do prazo determinado para execução de obra. Sobre o processo n.º 

175/17, que diz respeito á legalização da garagem e ampliação da moradia, foi emitido o alvará 

de obras n.º 140/19, para obra concluída (sem prazo para execução). 

2.Deverá ser indicada a utilização do espaço no piso superior, que não tem condições para ser 

considerado um compartimento de habitação. Assim, deverá também reduzir a dimensão do vão 

de janela, dada a largura do logradouro.» (Doc.31 DPGU 1133/19) ----------------------------------   

 

10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

da Esperança, em Peniche, apresentado em nome de Francisco de Jesus Justo – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 41/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção declarar caducidade pedido de 

licenciamento, apresentado em nome de Francisco de Jesus Justo, em 04 de dezembro de 2009, 

para construção de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua da Esperança, 

localidade de Peniche, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos 

constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente por o alvará de obras já não se 

encontrar válido, tendo terminado a 17 de dezembro de 2020.» (Doc.32 DPGU 353/09) -----------  

 

11) Pedido de licenciamento para construção de uma moradia bifamiliar, para o prédio sito na 

Rua dos Loureiros, em Bufarda, apresentado em nome de Fernando Manuel Pinheiro Gomes 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 42/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de declarar caducidade do pedido de 

licenciamento, apresentado em nome de Fernando Manuel Pinheiro Gomes, em 12 de maio de 

2009, para construção de uma moradia bifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua dos Loureiros, 

localidade de Bufarda, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
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de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos 

constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 20 de janeiro de 2021, nomeadamente por o alvará de obras já não se 

encontrar válido, tendo terminado em 07 de janeiro de 2021.» (Doc.33 DPGU 132/09) ------------  

 

12) Pedido de licença especial para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na 

Rua da Cancelinha, em Coimbrã, apresentado em nome de José Fernando Pereira – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 43/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 licença especial, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 88.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, no dia 13 de 

maio de 2020, em nome de José Fernando Pereira, para conclusão da obra relativa à construção 

de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Cancelinha, localidade de Coimbrã, conforme 

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

de 20 de janeiro de 2021.» (Doc.34 DPGU 323/99) -------------------------------------------------------  

 

13) Pedido de licença especial para habitação coletiva, para o prédio sito no lote 11, em 

Consolação, apresentado em nome de Tabelalfabeto, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 44/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 licença especial, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 88.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, no dia 27 de 

dezembro de 2007, em nome de Tabelalfabeto. L.da, para conclusão da obra relativa à construção 

de habitação coletiva, para o prédio sito no Lote 11, localidade de Consolação, conforme 

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

de 20 de janeiro de 2021.» (Doc.35 DPGU 666/07) -------------------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA:  

 

14) Atribuição do nome de Rua João Faria, a uma artéria da localidade da Bufarda – Pelouro 

da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 45/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que justifica a 

atribuição do topónimo dado ter sido o homenageado pessoa influente e dinâmico na localidade, 

tendo residido na artéria em apreço, e considerando o parecer favorável da Comissão Municipal 

de Toponímia, de 14 de janeiro de 2021, nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de 

Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o nome de “Rua 

João Faria”, em Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, ao arruamento sito entre o Beco do 

Caldeirão e a Rua António Abreu. 

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

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

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

(Doc.36 NIPG 19044/20) --------------------------------------------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

15) Homologação de auto de vistoria para efeitos de libertação total da caução prestada da 

empreitada de “Construção de estruturas em madeira para proteção costeira no concelho de 

Peniche”, em nome de Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A. – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 46/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 na alínea e) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), na sua atual redação, por força do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto, proponho que a Câmara homologue o auto de vistoria, em anexo, e autorize a 

libertação total da caução.» (Doc.37 NIPG 18348/20) ---------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

16) Candidatura “Musealização do Sitio Arqueológico do Morraçal da Ajuda” – Pelouro dos 

Fundos Comunitários: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 47/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 18 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação n.º 15/2021, do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e 

Projetos, datada de 18 de janeiro de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

da competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprove a desistência da candidatura 04.03.01-FEAMP-0064 – “Musealização do 

Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda”» (Doc.38 NIPG 1185/21) ---------------------------------  

 

17) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio, implementação e reforço das 

atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas desenvolvidas pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 48/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 20 de janeiro de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para 

apoio, implementação e reforço das atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações 

conexas desenvolvidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para 

que a mesma seja reavaliada, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião de Câmara. 

(NIPG 20973/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Candidatura de adesão ao projeto “Seaforce – Greening the Blue Front Yard: Re-Growing 

Europe´s Atlantic Sea Forests” – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------  
Deliberação n.º 49/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação n.º 26/2021, do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e 

Projetos, datada de 20 de janeiro de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

da competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprove a adesão do Município ao projeto “Seaforce - Greening the Blue Front Yard: 

Re-Growing Europe’s Atlantic Sea Forests” e a submissão da respetiva candidatura.» (Doc.39 
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NIPG 1344/21) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

19) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2020/2021 – Alteração ao valor 

(candidatura 22) – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 50/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção Social, de 13 de janeiro de 

2021, que se anexa, com o registo n.º 88/2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso da sua 

competência prevista nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento n.º 

399/2017, de 26 de julho, no n.º 3 do seu artigo 10.º, delibere que o valor do apoio a conceder 

relativo à candidatura n.º 22, titulada por Fernando Miguel Cabaço da Silva, passe de 225€ para 

270€ mensais.» (Doc.40 NIPG 850/21) ----------------------------------------------------------------------  

 

20) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2021 – 

Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 51/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a análise das candidaturas apresentadas ao procedimento para atribuição de 33 

talhões da Horta Comunitária, para o ano 2021, aberto em cumprimento da deliberação de 

Câmara Municipal de 23 de novembro de 2020, e a informação técnica, que se anexa, datada de 

20 de janeiro de 2021, nos termos do artigo 9.º do Regulamento Municipal da Horta Comunitária 

de Peniche (RMHCP), proponho que se manifeste intenção de atribuir 33 talhões de cultivo aos 

munícipes, que abaixo se apresentam, devendo proceder-se à audiência prévia dos interessados 

nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 6 do artigo 9.º do 

RMHCP. 

 

Ana Maria Jesus Serra Coelho Admitido 

Andreza Manuel Lemos  Admitido 

António Almeida Sequeira Admitido 

António Augusto Almeida Carriço Admitido 

António Conceição Silva Admitido 

António Manuel Rodrigues Delgado Admitido 

Carlos José Vila Figueiredo Admitido 

Felismino Ramos Fernandes  Admitido 

Gerné de Aragão Martins Admitido 

João António Santos Anastácio Admitido 

João Carlos Lemos Barata Admitido 

João da Conceição Marques Admitido 

João Inácio Louraço Soares Admitido 

João José Almeida Leitão  Admitido 

José Alberto Teixeira Fernandes Admitido 

José António Ribeiro Correia Admitido 

José Maria Rodrigues Admitido 
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Judith Jurema Gomes Admitido 

Laura Caria Meca Cordeiro Admitido 

Lúcia Maria Lemos Barata Fernandes Admitido 

Luísa Maria Conceição Barata Admitido 

Manuel Oliveira Ferreira Admitido 

Maria Antonieta Coiteiro Mateus Admitido 

Maria da Conceição da Silva Rosário Pacheco Admitido 

Maria Fernandes Admitido 

Maria Filomena Duarte Ferreira Alexandre  Admitido 

Maria Manuela Santos Delgado Admitido 

Maria Margarida Rodrigues Gonçalves Admitido 

Maria Rita Vilar Admitido 

Neuza Lurdes Ferreira Alexandre Admitido 

Rui Braz Admitido 

Sílvio dos Santos Gomes Admitido 

Sultuane Sulemane Admitido 

(Doc.41 NIPG 1306/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2021 (Fase 

II) – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 52/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Sem prejuízo do preceituado na alínea a) do artigo 6.º do Regulamento Municipal da Horta 

Comunitária de Peniche, que define a disponibilização anual, por parte do município, de 30 

talhões de terreno agrícola, devidamente delimitados com área de 30m2, e a informação técnica, 

anexa, proponho a criação de novos talhões com as mesmas dimensões dos existentes. 

Proponho, ainda, a abertura de II fase de candidaturas.» (Doc.42 NIPG 1319/21) -----------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

22) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do 

Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 53/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação registada sob 

o n.º 182, em 22 de janeiro de 2021, relativa à análise económico-financeira para a exploração da 

atividade de gestão do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche e do Parque 

Aquático de Peniche. Deliberado, por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, voltar a 

incluir o assunto para análise e discussão numa próxima reunião de Câmara. (NIPG 16970/20) ---  

 

Relativamente ao ponto 22, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Fez uma apresentação relativamente ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

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

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Perguntou se, quando é referido que haverá o pagamento de uma renda no valor de um milhão 

de euros, no primeiro ano, e de setecentos e cinquenta mil euros de 2022 a 2040, seria o valor a 
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pagar ao Município, independentemente do investimento que terceiros possam fazer. --------------  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Respondeu que sim. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que, apesar de não conhecer nada sobre esta matéria, à partida seria impossível. Referiu 

que esta situação o levava a reforçar a ideia que tinha, que é o facto de pretenderem fazer um 

estudo sobre esta matéria, devem contratar quem conheça bem este assunto. -------------------------  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Disse que nada invalidava a contratação de especialistas para tratar do assunto, mas a questão e 

os pressupostos apontados, que estão no documento, fazem referencia à forma como se chegou 

àqueles valores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que para se reabilitar o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche terá 

que haver um investimento acima dos três milhões de euros, que a vinte anos significa que tem 

que haver uma rentabilidade de cento e cinquenta mil euros, por ano, só para pagar o investimento 

e, na sua opinião, não é possível, até porque é referido que, no ano 2019, o resultado líquido para 

o Município foi de cento e quarenta e três mil euros, que não acredita, porque para ter este resultado 

teria que ter toda a despesa imputada ao Parque Municipal de Campismo. ----------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que teriam de experimentar lançando um concurso. 

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que ainda não estavam nesta fase, estavam na fase da análise dos documentos para se 

fazer um concurso, porque fazer ou não concurso é outra situação, porque o que seria normal neste 

processo, do ponto de vista político, era a Câmara Municipal fazer uma discussão relativamente 

ao futuro do Parque Municipal de Campismo e saber o que quer, se pretende que se mantenha ou 

não naquele local, se no PDM haverá ou não Parque, a estratégia deve ser com a exploração do 

município ou deve haver uma concessão, deve haver um estudo sobre isto. ---------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que não tinha a mesma opinião. ---------------------------------------------------------------------   

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Indicou que os valores apresentados só fariam sentido se o Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo de Peniche permanecer no mesmo local. ---------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que sabia, mas o problema que se coloca é outro, é saber para que serve um equipamento 

desta natureza, será do ponto de vista económico, social, criar riqueza, desenvolver o concelho, 

porque se for para continuar o que existe poderão chegar à conclusão que teriam que mudar alguma 

coisa ou então irá continuar tudo na mesma. É necessário haver uma discussão sobre o assunto. --  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Informou que a média de clientes, dos últimos anos, é de 30 mil por ano, com mais 80 mil 

dormidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que o impacto teria que ser estudado, porque há muitos Município no país, em termos 

litorais, que não têm Parque de Campismo nenhum, mas têm um desenvolvimento económico 

muito maior, têm um progresso muito maior e uma qualidade de vida maior. A existência de um 

Parque de Campismo não significa desenvolvimento, porque há outras soluções. --------------------     

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que ninguém conseguia comprovar que os concelhos com esse desenvolvimento, se 

tivessem um Parque de Campismo com a mesma dimensão que o de Peniche devidamente tratado 

e apetrechado, teriam mais rendimento, é sempre subjetivo. Referiu que se podem mandar fazer 

os estudos que a Câmara Municipal entender. --------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que o senhor Presidente tinha razão, mas a pensar desse ponto de vista não teria mandado 

fazer um Plano Estratégico para o concelho de Peniche. --------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que o Plano Estratégico é outra discussão que mais tarde se falará. Neste momento o 

problema é que existe um responsável pela gestão, que vai apresentando ao longo do mandato um 

conjunto de propostas e de soluções, e pela avaliação que se faz o Parque Municipal de Campismo 

e Caravanismo de Peniche é tão rentável na Câmara Municipal como no privado. Indicou que para 

ser mais rentável para a Câmara Municipal terá de haver investimento, porque existe uma situação, 

que para si é evidente neste momento, e não vai sozinho continuar a assumir o risco que está a 

assumir, caso o assunto não seja discutido, em termos de segurança do parque. Sugeriu que os 

senhores Vereadores avaliassem o documento e, entretanto, seria feita uma reunião apenas para 

debate e decisão sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Concorda com o senhor Presidente e pode, inclusive, dizer qual será a solução, face aos elementos 

que dispõem, para a Câmara Municipal, que seria ele própria a fazer o investimento. Acrescentou 

que com uma ordem de grandeza desta natureza, cerca de três milhões de euros de investimento, 

fazer um estudo por alguém que tenha Know How sobre esta matéria, é importante para não 

cometer erros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
- Disse que o problema é que esta situação se vai arrastando, o parque, mesmo com o grande 

esforço que se tem feito, não está em condições e pode haver um grande problema. Sugeriu uma 

vez mais, que os senhores Vereadores façam a avaliação dos documentos que têm, será marcada 

uma reunião apenas para debate deste assunto, para que tenham a oportunidade de o aprofundar.  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu, naturalmente, aos técnicos que elaboraram aquele estudo. Disse que o senhor 

Presidente da Câmara referiu, há pouco, que ao longo do mandato apresentou, algumas vezes, 

propostas sobre o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, mas convém dizer que durante 

este mandato a Câmara Municipal apenas discutiu uma vez este assunto e fê-lo há cerca de três 

meses atrás. Referiu que o Parque Municipal de Campismo pode e deve dar um contributo muito 

interessante do ponto de vista da economia local e, na altura, a título de exemplo, mencionou uma 

recordação de alguém que passava férias no Parque de Campismo, porque ficava longe da cidade, 

mas neste momento o Parque de Campismo está dentro da cidade, aliás, é raro ver outros Parques 
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de Campismo com a mesma centralidade que o de Peniche e convém ter noção daquilo que é o 

perfil do utilizador do Parque de Campismo. Mencionou que foi dito pelo Técnico Superior, 

Ricardo Graça, que o parque tem cerca de 30 mil utilizadores, mas este número não diz se aquelas 

pessoas são as que causam incremento financeiro na economia local e convém definir a oferta para 

o perfil se encaixar à oferta do consumidor que se pretende ter. Reafirmou que o que identifica 

como fundamental, em primeira instância, é conhecer o perfil dos utilizadores do Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche. Perguntou se os dados financeiros e a 

rendibilidade certamente foi calculada com base na Demonstração de Resultados, mas se olharem 

para a Demonstração de Resultados, na Tabela VI da análise económica e financeira, percebem 

que o resultado liquido do período foi de 143 mil euros em 2019, 2018 mil euros em 2018 e 236 

mil euros em 2017 e 300 mil euros em 2016, e estes valores, teoricamente foi o lucro que o Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo teve, sem prejuízo daquela questão e das dúvidas que tem, 

relativamente à imputação de atividade de manutenção que são desenvolvidas, se são de facto 

imputadas na Demonstração de Resultados, ou seja, podem estar a gastar no Parque Municipal de 

Campismo dinheiro que na realidade não vai incorporar na Demonstração de Resultados, daí ter 

dito que era importante ter a noção que o valor está correto. Ainda no domínio da Demonstração 

de Resultados, referiu que existe um resultado antes das amortizações e depreciações e depois os 

gastos e reversões de depreciação e amortização, nomeadamente, 18 mil euros, em 2016, 25 mil 

euros, em 2017, 24 mil euros, em 2018 e 33 mil euros, em 2019, e estes valores parecem-lhe 

manifestamente insuficientes face à realidade e face à estrutura do Parque Municipal de Campismo 

e Caravanismo, porque está em crer que naquela Demonstração de Resultados não estão 

devidamente elencados os ativos imobilizados que o parque tem, pelo que poderão existir duas 

hipótese, ou não se está a depreciar o que deveriam ou então aquela gestão não estar a ser bem 

feita, porque não se está a conseguir investir o que é necessário. ----------------------------------------  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Acredita que as contas estão bem feitas. -------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Declarou que não mencionou que as contas não estão bem feitas, o que disse foi que na 

Demonstração de Resultados, para além das dúvidas que tem quanto às imputações, a questão da 

baixa depreciação que é feita, das duas uma, ou existe pouco imobilizado identificado ou ele já 

está obsoleto. Adiantou que está completamente de acordo de que existe a oportunidade de pensar 

no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo como uma alavanca para o desenvolvimento 

da nossa terra e se for necessário estabelecer que ali deverá existir um outro tipo de equipamento 

que gere riqueza, e essa análise deve ser feita em sede da revisão do Plano Diretor Municipal. ----  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Disse que a verdade é que o investimento tem sido insuficiente, conseguiu-se fazer investimento 

no Snack Bar e no Minimercado, uma nova Receção e uma nova Portaria, uma nova sala de 

convívio e um novo polidesportivo, mas face às necessidades, todos os investimentos realizados 

parecem sempre insuficientes, ou seja, o investimento que falta fazer é muito significativo. Disse, 

ainda, que, atualmente, o principal cliente do parque é o que mantém a caravana o ano inteiro e 

que vem todos os meses ao Parque Municipal de Campismo, o que não significa que não possam 

ter outro tipo de cliente e é isso que se tenta obter pela introdução de uma nova tipologia de 

alojamento. Quando se diz que se pretende transformar o parque numa estrutura de quatro ou cinco 

estrelas é, precisamente, para aumentar ou para mudar o tipo de cliente, indo à procura de pessoas 

que tenham mais capacidade económica, não significando que se despreza o cliente atual, porque 

o cliente atual é o que mantém o parque em funcionamento, esse cliente será para manter enquanto 

ele pretender estar, mas o parque tem que se reinventar e tem que se modernizar. -------------------  
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Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Disse que existe um erro de partida que, na sua opinião, é importante, e com a intervenção do 

Dr. Ricardo Graça ficou preocupado quando diz que grande parte dos clientes atualmente são os 

que permanecem o ano inteiro, porque isso é campismo de baixo custo. Ficou agradado quando se 

falou, há pouco, em campismo de nível superior, porque atualmente o glamping e soluções de 

campismo com bons Bungalows, esses sim, são sinais de investimento. Começou por dizer que 

não sabe se deve ser ali ou não, para si seria simpático ser ali, porque sempre conheceu o Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo naquele local, mas admitiu que no Plano Diretor 

Municipal se deveria ter discutido esta matéria com alguma profundidade, porque poderiam, 

eventualmente, existir soluções interessantes para aquele espaço englobando o parque aquático. 

Falando apenas do Parque de Campismo, naquele espaço só vê um parque de grande qualidade, 

que não tenha nada a ver com aquilo que existe hoje, porque Peniche tem condições para receber 

clientes num Parque de Campismo dessa natureza, por diversas razões que poderão discutir. 

Acrescentou que a única forma, pensando que o Parque de Campismo permaneceria ali, é pensar 

numa estrutura de grande qualidade que possa conquistar quatro ou cinco estrelas, mas isso não 

será compatível com caravanas que ali permanecem o ano inteiro. Afirmou que existe um Parque 

de Campismo privado e caso o Parque de Campismo seja privado ou municipal, admitindo que 

possa ser municipal, possa ficar naquele local terá de ter uma qualidade absoluta e se é necessário 

investimento então que se faça, mas antes desse investimento, tal como referiu o senhor Vereador 

Jorge Gonçalves, que se estudem os impactos por quem sabe, e nestas coisas pensa que não se 

perde tempo, ganham tempo. Concorda que deve ser feito um estudo de mercado para saber se o 

investimento vale ou não a pena e mesmo que se gaste dinheiro com esse estudo, se ele nos der 

outros caminhos, será um investimento positivo. Pessoalmente consegue visualizar naquele local 

um Parque de Campismo com grande qualidade, com uma zona de glamping muito bem 

conseguida, com espaços para tendas, com bungalows de qualidade, até porque aquele espaço é 

um espaço nobre que vale milhões e quem estudar o assunto terá isso em conta. Perguntou se 

valeria a pena equacionar o Parque de Campismo e sequencialmente o Sportágua ou seria 

preferível pensar para aquele local outro projeto, e para esta questão é necessário ter suporte. Caso 

a resposta à pergunta seja sim, deve ficar naquele local, perguntaria de seguida, em que moldes, 

com que modelo de financiamento e com que modelo de gestão, e isso implica um estudo de 

mercado. Uma terceira questão a fazer dentro do modelo de gestão, seria público, semipúblico ou 

privado. Na sua opinião, há ainda muitas questões a responder sobre este assunto, mas, na sua 

opinião, aquele espaço merece um esforço de investimento por parte da autarquia, porque se esse 

esforço for bem conduzido terá o retorno devido. ----------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que o surpreendia a falta de conhecimento, relativamente àquilo que tem sido o parque. 

Indicou que teve o cuidado de ir ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo antes das 

eleições passadas e o que escreveu tem muito em conta o que viu, uma necessidade obvia de 

investimento, que deveria ser permanente, e há muitos anos que o mesmo não foi feito. Referiu 

que, provavelmente, se iludiu quando pensou que com meios internos, em termos de intervenção, 

recuperariam uma parte dos equipamentos, que não conseguiram fazer, e em determinados 

momentos, quando quiseram investir, a disponibilidade financeira não deixou, nomeadamente na 

substituição dos balneários, das cozinhas. Disse, ainda, que o Dr. Ricardo Graça, com alguma 

facilidade, demonstra que o investimento na zona de Bungalows tem um retorno a X anos, que 

com um investimento X, terá um retorno de Y. Afirmou que foi feita uma avaliação da rede 

elétrica, que o projeto está feito e que tem conclusões, por isso ficou de alguma forma bastante 

preocupado. Declarou que, a fazer um estudo, existe a realidade, e pergunta o que vão fazer com 

essa realidade, se avançariam com a substituição rede elétrica. Referiu que possivelmente este será 
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um ano, mais uma vez, sem a frequência de um ano normal no parque, mas haverão utentes a 

frequentar e quando se diz que existem turistas permanentemente no parque, não é verdade, são 

turistas que têm os equipamentos permanentemente no parque que cumprem com as regras 

estabelecidas, ou seja, estão mais tempo no período de verão, porque em permanência total não 

existe ninguém. Acrescentou que se pode fazer os estudos de mercado que a Câmara Municipal 

entender, e sabe que não sairão deste assunto com facilidade, porque todos têm opiniões diferentes, 

de qualquer forma irá avaliar quem poderá elaborar o estudo reivindicado por alguns dos senhores 

Vereadores, mas é preciso ter a consciência de que irão passar mais um verão sem intervenções no 

parque o que o deixa muito preocupado. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Afirmou que não defende um estudo, defende uma discussão objetiva sobre esta matéria, com 

sequência. Admite que este assunto deve ser, e já o deveria ter sido no mandato anterior, prioritário, 

um equipamento municipal que pode ter uma importância muito grande do ponto de vista da receita 

e, para si próprio, a questão da receita é a questão menos, e isto pode ser um contrassenso, a questão 

central é o contributo significativo que pode dar o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 

para a economia local. Acrescentou que se for necessário marcar uma reunião, com urgência, para 

discutir novamente este assunto, com sequência, estará presente, da sua parte não defende um 

estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relembrou que, há pouco, sugeriu, na sequência do que foi referido pelo senhor Vereador Filipe 

Sales no período da manhã, que se marcasse uma reunião com carácter extraordinário, apenas com 

este tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Informou que, também, não faz questão que se faça um estudo, porque quando fala em estudo 

refere-se a mais informação, mas que oportunamente terão tempo de a recolher. Concorda com a 

realização da reunião extraordinária para discussão deste tema. -----------------------------------------    

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que gostaria de voltar a referir um ou dois pontos, na sequência da intervenção do senhor 

Vereador Filipe Sales, porque são importantes na decisão. Mencionou que o senhor Vereador 

Filipe Sales, há três meses atrás, tinha feito o pedido, ou seja, definir qual o perfil do utilizador, e 

já se percebeu que não existe esse levantamento, mas sabe-se que a maior parte do valor obtido de 

receita vinda do parque vem das estruturas que ali estão em permanência, ou seja, quando olham 

para a Tabela I verificam que existe um numero de entradas, que, ao longo dos anos, tem tido mais 

ou menos a mesma receitam, cerca de 500 mil euros, e na verdade já se percebeu que, 

provavelmente, muitas das entradas têm que ver com as atuais 360 caravanas instaladas naquele 

local. Referiu que seria importante que aquela rúbrica estivesse dividida naquilo que é o valor que 

se consegue obter através das 360 caravanas que ali estão instaladas o ano inteiro e, depois, o valor 

das entradas que não são para as estruturas permanentes. ------------------------------------------------  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Informou que esse estudo não existe até pelo sistema informático que têm atualmente, o que pode 

dizer é que a média mensal daqueles equipamentos ronda os 100 euros. -------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Adiantou que o valor poderá ser feito por aproximação, é importante, até porque conseguirão 

definir o perfil do utilizador. Disse, ainda, que, sem esse estudo e tendo em conta o que o senhor 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.01.2021 * Livro 112 * Fl. 66 

Dr. Ricardo acabou de dizer, na prática estão a falar de utilizador que têm num local privilegiado 

da cidade estruturas semelhantes a uma casa, mas que não pagam como se assim fosse, ou seja, na 

prática quem quiser ter em Peniche uma casa para passar férias pagará a preço de ouro, no entanto, 

estes utilizadores podem vir para uma zona central da cidade e pagam muito pouco por essa 

estrutura, não colocando em causa que isso fazia sentido quando o parque foi criado, porque na 

altura não existiam outras estruturas de apoio, não existiam locais para acolhimento, o turismo não 

era o que é atualmente e, portanto, na verdade o Município precisa de dar um salto qualitativo, 

relativamente às estruturas que tem. Acrescentou que a questões que se coloca é, e já o referiram 

no âmbito da revisão do PDM, primeiro, se faz sentido ou não o Município ter ou não um Parque 

de Campismo, tendo em conta as estruturas privadas e, também, aquilo que é hoje a função dos 

municípios na lógica do turismo, e caso se considere que devem ter um Parque de Campismo, o 

mesmo deve ser de qualidade e deve ser definido qual o perfil do utilizador. Uma outra questão é 

que aquele local é privilegiado, com grande potencial e, na sua opinião, devem olhar para aquele 

espaço como um local de alta qualidade. Concorda que o município opte por uma concessão, mas 

quando ela surgir terá que ser diferente, com qualidade e não tem de ser necessariamente um 

Parque de Campismo, pode ser uma estrutura de turismo, naturalmente, mas quem conhece bem a 

legislação dos Parques de Campismo sabe que, apesar de ter três ou quatro estrelas, são estruturas, 

do ponto de vista do turismo, diferentes de um Hotel e, neste sentido, a questão que se coloca é se 

querem continuar, efetivamente, a ter uma estrutura que tem necessidades todos os anos e que, de 

certa forma, não dignifica no sentido de ser uma estrutura de qualidade que dá um retorno 

financeiro interessante para o município e para o concelho. A informação apresentada pelo senhor 

Dr. Ricardo Graça é muito importante, porque está detalhada e permite-lhes consolidar a visão da 

informação já prestada, permite inclusive ter algumas dúvidas que possam vir a ser respondidas, 

mas, na sua opinião, devem ponderar seriamente relativamente à questão do perfil que querem e 

do futuro que querem para o local. Adiantou que o PDM deve dar resposta e isso tem sido frisado, 

porque fazem questão que sejam equipamentos turísticos a instalar ali, para que não apareçam 

outros equipamentos naquele local, agora, devemos ou não ter um Parque de Campismo Municipal 

em outro local e isso também não devem dissociar. Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara que 

se a discussão não se fizer, entretanto, colocará em causa a questão da segurança, que já se sabia 

anteriormente, mas o que lhe parece é que todo o investimento que ali se faça, e a prova está em 

todo o investimento que se fez, não resolve o problema, porque estão a falar de 12 hectares e fazer 

uma gestão de um território tão vasto é muito difícil e é preciso muito investimento e não sabe se 

o município não terá de se concentrar em fazer coisas mais importantes do que esta. Confessou 

que ficou com algumas dúvidas quando olhou para a Demonstração de Resultados e quando viu, 

no primeiro ano, o nível de possibilidades de renda a ser paga por um concessionário à Câmara 

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

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Concorda que se faça uma reunião temática, relativamente a esta matéria, o mais breve possível, 

para que se possa resolver este problema rapidamente. Há pouco o senhor Dr. Ricardo Graça 

perguntou se 30.000 pessoas não seria um número considerável, disse que, na sua opinião, é, mas 

irá fazer a pergunta de outra forma, se aquele espaço for construído para um Hotel, teoricamente, 

com 100 quartos, são 200 camas, que ao dia dará 73.000 pessoa ao ano, se tiver uma taxa de 

ocupação de 50% serão 36.500 pessoas, não é considerável, é menos importante, do ponto de vista 

da atividade económica, para o concelho ou melhor, o perfil do cliente é melhor ou pior do ponto 

de vista do desenvolvimento económico. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que esta era uma questão fácil de resolver, porque ela é política e tem que ver com o que 

cada um quer. Pessoalmente, quer um Parque de Campismo ou concessionado ou com um grande 
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investimento municipal. Há pouco referiu que, logo no início do mandato, estiveram a tratar deste 

assunto e só não avançaram, porque não havia disponibilidade financeira para fazer o 

investimento, mas a Câmara Municipal tem que tomar uma decisão, porque não é indiferente. 

Adiantou que se a maioria dos senhores Vereadores entender que aquilo deve passar a ser uma 

área turística e que deve ser um Hotel ou outro equipamento com dimensão só terão que assumir 

e tomar uma decisão. Está convencido que, mesmo nesta altura de dificuldade, se colocarem o 

Parque de Campismo a concurso, poderão aparecer dois ou três grupos interessados e, caso os 

senhores Vereadores entendam, e poderá também aceitar, que um valor de renda no valor de um 

milhão, no primeiro ano, e setecentos e cinquenta mil, no segundo ano, possam ser valores 

exagerados, estará nas mãos da Câmara Municipal poder reduzir se entenderem. Acrescentou que 

é preciso entender que poderão valorizar muito aquele equipamento, mesmo que fique na posse do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que todas estas matérias devem ser faladas na discussão temática. Referiu que não disse, 

até hoje, que não queria um Parque de Campismo no concelho, pode é não achar que aquele seja 

o local indicado para o ter, provavelmente no âmbito da discussão do PDM se encontraria outra 

solução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Foi dito pelo senhor Presidente que quer um Parque de Campismo e o senhor Vereador Jorge 

Gonçalves não disse que não queria, essa questão não foi sequer levantada. Disse que, na sua 

opinião, o que deveria surgir naquela zona, e é uma questão pessoal, porque estão a falar da entrada 

da cidade, do local mais privilegiado que há, um equipamento turístico, hoteleiro ou outro, deve 

ser de grande qualidade arquitetónica, deve ser até, de certa forma, arrojado, em termos de solução 

de construção, para poder ser diferente e atrair outro tipo de público, deve ter árvores, porque 

aquele local antes de ser um Parque de Campismo era um Pinhal, portanto, para si própria não faz 

sentido qualquer equipamento que ali se construa, qualquer intervenção para alteração daquele 

território, que não tenha um plano de reflorestação e tem que ser sustentável. Acrescentou que 

estão a falar de alguma coisa que deve ser muito atual e de futuro e as estruturas de Parques de 

Campismo, em termos daquilo que é a legislação atual, é muito mais redutora do ponto de vista 

dos equipamentos que podem surgir, e cumprindo só a lei podem não conseguir ter uma solução 

desta natureza. Preocupa-a que a Câmara Municipal concessione um espaço sem ter definido um 

projeto, porque cabe ao investidor fazer essa parte, mas tem que ter estes propósitos e para os ter 

a Câmara Municipal tem que os discutir, tem que quer e ter um parque de quatro ou cinco estrelas 

não é suficiente para uma solução de futuro do nosso concelho, porque será só mais um parque, 

no entanto, se o senhor Presidente da Câmara entende que devem ter um parque, terão um parque, 

só não será naquele local, e aquele local deverá estar para outra solução turística. -------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Voltou a dizer que esta era uma questão política, que teriam que discutir. ---------------------------  

 

Técnico Superior, Ricardo Graça: 

- Respondendo à questão do senhor Vereador Jorge Gonçalves, caso aquilo fosse um Hotel, disse 

que aquilo que se propôs, no plano que os senhores Vereadores receberam, seriam cerca de 300 

camas, com Bungalows e os Teepees que serão incluídos. Em termos de área disponível para que 

sejam implantados os referidos Bungalows, pode ser o que a Câmara Municipal considerar viável. 

Adiantou que o que está em análise é, apenas, o modelo inicial, qual vai ser a definição, terá que 

ser decidido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou uma análise genérica sobre o valor da densidade populacional para a proposta 

apresentada, ou seja, qual a densidade atual e a da proposta, áreas e volumes. ------------------------     

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

23) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de Investimento e ao 

Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 1) – Pelouro das Finanças: -  
Deliberação n.º 54/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 21 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal aprove a alteração permutativa aos documentos previsionais, 

para o ano 2021 – modificação n.º 1, conforme consta dos documentos anexos à referida 

informação.» (Doc.43 NIPG 1346/21) -----------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

24) Licenciamento para atividades de formação desenvolvidas no âmbito da prática de Surf, 

por entidades privadas para 2021 - Pelouro da Administração Geral: -------------------------------  
Deliberação n.º 55/2021: Após apreciação e discussão do assunto, deliberado, por proposta verbal 

do senhor Vereador Mark Ministro, aprovar a seguinte proposta: ---------------------------------------  

Atendendo à transferência de competências em matéria de praias, previstas no Decreto-Lei n.º 

97/2018, e, nomeadamente, às competências previstas nas alíneas b) e c), do n.º 3, do art.º 3º; 

Atendendo que estão a ser desenvolvidas diligências para a elaboração de um regulamento para 

regulamentação das atividades nas praias do nosso concelho; 

Atendendo ao momento excecional que vivemos com a pandemia Covid-19 e à necessidade de 

arrancarmos com um “ano zero” na matéria de licenciamento de atividades de formação 

desenvolvidas no âmbito da prática de Surfing, por entidades privadas para 2021 pela Câmara 

Municipal; 

E considerando o parecer jurídico emitido pela Dra. Ana Cláudia Guedes, a 20 de janeiro de 2021, 

que se anexa; 

Proponho que, para o ano 2021, a Câmara Municipal adote as seguintes medidas e procedimentos 

relativamente ao licenciamento de atividades de formação desenvolvidas no âmbito da prática de 

Surfing, por entidades privadas: 

1. Sejam apenas atribuídas / renovadas as licenças emitidas nos anos 2019 e 2020 pela Capitania 

do Porto de Peniche, conforme listagem em anexo, não se prevendo a emissão de quaisquer 

licenças novas até aprovação do Regulamento Municipal que regule esta matéria; 

1.1. Existindo dissolução e encerramento de empresa ou mudança de empresário em nome 

individual para empresa, será aceite para atribuição de licença, no lugar da entidade cessante, a 

nova entidade jurídica desde que o empresário seja o mesmo; 

2. Que as licenças emitidas sejam de caráter anual, compreendendo o período entre 01 de janeiro 

de 2021 e 31 de dezembro de 2021, independentemente da data em que sejam requeridas; 

3. Relativamente ao valor a cobrar pela licença que se considere o seguinte: 

a) Emissão da respetiva Licença: 13,00€ (n.º 2 do artigo 17.º da Tabela de Taxas do Município de 

Peniche); 

b) Pela ocupação do espaço público: 450,00€ (nos termos alínea b) do artigo 41.º da Tabela de 

Taxas do Município de Peniche); 

4. Que se permita que a licença possa ser paga e emitida semestralmente, de 01 de janeiro de 2021 

a 30 de junho de 2021 e de 01 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, como forma de facilitar 
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a gestão de tesouraria dos requerentes; 

5. Que a emissão da licença seja requerida por escrito devendo ser entregues os seguintes 

documentos com o respetivo requerimento: 

a. Comprovativo de inscrição no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (RNAT); 

b. Cópia do certificado dos treinadores de desportos habilitados, nos termos da Lei n.º 40/2012, de 

28 de agosto, na sua atual redação e comprovativo de registo do treinador na Federação Portuguesa 

de Surf; 

c. Comprovativo do vínculo laboral de pelo menos um treinador de desportos habilitados com 

cédula válida; 

d. Declaração da situação contributiva e tributária; 

e. Comprovativo de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, que cubra acidentes com 

os instrutores, instruendos e terceiros, decorrentes das atividades desenvolvidas; 

f. Plano de emergência que contenha: os contactos em caso de emergência, quais os procedimentos 

a desencadear em caso de emergência, a lista dos colaboradores, a localização da caixa de 

primeiros socorros. 

6. Que, no exercício da sua atividade nas praias, os operadores observem as seguintes medidas: 

a. Os alunos e os treinadores devem vestir licras com a identificação da escola, apresentando cores 

ou padrões diferentes entre alunos e treinadores; 

b. Deverão colocar bandeirolas identificativas da escola a que pertencem, não sendo autorizado 

publicidade a marcas ou associações, para delimitar a faixa de ocupação, não sendo permitido 

ocupar uma frente de praia superior a 30 metros; 

c. Cada professor pode acompanhar até um máximo de 6 alunos em grupo de adultos, 4 alunos em 

grupos menores de 12 anos e 5 alunos em grupos mistos; 

d. Durante a época balnear é proibida a prática desta atividade nas zonas de banho. 

7. O licenciamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Alto Rendimento para o 

Surf será analisado caso a caso. (NIPG 21037/20) ---------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

25) Apoio Municipal ao Associativismo referente à fase de candidaturas de Apoio ao 

Investimento, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 56/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 21 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a submissão de candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo (RMAA), para fase de candidaturas referentes ao Apoio ao Investimento.   

Considerando a complexidade inerente à tipologia de apoio Obras Cofinanciadas pela 

Administração Central, a candidatura submetida a esta tipologia será considerada 

posteriormente. 

Considerando que, com base nos relatórios elaborados pelas comissões de avaliação nomeadas 

para o efeito, para a tipologia de apoio a obras de construção, conservação, ampliação e 

remodelação de instalações, foram consideradas elegíveis 5 candidaturas submetidas por 5 

associações locais, e para a tipologia de apoio à aquisição de equipamentos, foram consideradas 

elegíveis 11 candidaturas submetidas por 10 associações locais, sendo que, as associações 

candidatas preenchem os requisitos de admissão nos termos dos artigos 3.º e 4.º do RMAA. 

Considerando a análise das candidaturas efetuada pelas respetivas Comissões de Avaliação, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do Regulamento 
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Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), aprove a presente proposta para a concessão de 

apoios ao investimento para o ano de 2020: 

 

1. Apoio à Realização de Obras de Construção, Conservação, Ampliação e Remodelação 

de Instalações 

N.º Associação Descrição Avaliação 
Valor a 

Atribuir 1 

Apoio 

Logístico 

1 
Centro Paroquial de Bem-Estar 

Social de Atouguia da Baleia 

Obras de Remodelação na 

Cozinha, Creche e Pré-

Escolar 

0,90 13 500,00 €  

2 

Cercipeniche, Cooperativa de 

Educação, Reabilitação, 

Capacitação e Inclusão, CRL 

Obras de Remodelação da 

Cozinha Central 
0,90 12 358,33 €  

3 Grupo Desportivo Atouguiense 

Alteração da rouparia e posto 

médico e Construção de 

espaço para ginásio/sala 

multiusos 

0,90 6 425,68 € 

 

4 Jardim Infância Serra D'El Rei 
Conservação do Edifício e 

Substituição do Pavimento  
0,90 852,47 € 

 

 Total 33 136,48 € 
 

1 De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º do RMAA, “O valor das comparticipações a conceder pelo 

Município poderá ser até 20% do valor executado da obra, num montante máximo de 15.000,00€ 

(quinze mil euros)”. 

2. Apoio à Aquisição de Equipamentos  

N.º Associação Avaliação 

Valor técnico 

p/ 

candidatura 

Equipamento a adquirir 

Valor a 

Atribuir p/ 

Associação 2 

1 

Arméria - Movimento 

Ambientalista de 

Peniche 

0,93 98,42 € 

Aquisição de diversos 

Equipamentos para a 

realização de Atividades 
98,42 € 

2 
Associação Juvenil de 

Peniche 
0,96 10 840,21 € 

Aquisição de Carrinha 9 

lugares 
1 000,00 € 

3 

Associação Recreativa, 

Cultural  e Desportiva de 

Ferrel  

0,78 914,02 € 
Aquisição de Equipamento 

Desportivo 
914,02 € 

4 

Centro Paroquial de 

Bem-Estar Social de 

Atouguia da Baleia 

1,00 0,00 € 
Aquisição de um Carro 

Estufa 
1 000,00 € 

5 

Cercipeniche, 

Cooperativa de 

Educação, Reabilitação, 

Capacitação e Inclusão, 

CRL 

0,93 3 082,81 € 
Aquisição de uma 

Fritadeira Basculante  
1 000,00 € 
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N.º Associação Avaliação 

Valor técnico 

p/ 

candidatura 

Equipamento a adquirir 

Valor a 

Atribuir p/ 

Associação 2 

6 
Clube de Ténis de 

Peniche 
0,89 418,71 € 

Aquisição de Material para 

a Prática Desportiva 
418,71 € 

7 
Clube Stella Maris de 

Peniche 
0,86 7 955,00 € 

Aquisição de Carrinha 

Ford Transit 9 lugares 
1 000,00 € 

8 
Grupo Desportivo 

Atouguiense 
0,86 1 212,59 € 

Aquisição de 

Equipamentos para 

Ginásio, Bar e Sala 

Multiusos 

1 000,00 € 

9 
Núcleo Peniche Liga 

Combatentes 
0,84 138,18 € 

Aquisição de Equipamento 

Convívio  
138,18 € 

10 

União Desportivo e 

Cultural de São 

Bernardino 

0,84 494,97 € 

Aquisição de Diversos 

Equipamentos (CPU, 

Alarme e Ventoinha) 
494,97 € 

11 

União Desportivo e 

Cultural de São 

Bernardino 

0,76 385,61 € 

Diversos de Equipamentos 

desportivos e de prevenção 

da COVID-19 
385,61 € 

 Total  25 540,51 €  7 449,90 € 

2 De acordo com o n.º 1 do artigo 21.º do RMAA, “O valor das comparticipações a conceder pelo 

Município poderá ser até 50% sobre os valores de aquisição dos equipamentos, até ao limite de 

comparticipação financeira de 1.000,00€ (mil euros)”.» (Doc.44 NIPG 1362/21) -------------------  

 

26) Apoio para melhoria de condições habitacionais, para o prédio sito na Rua Luís de Camões, 

n.º 45, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 57/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o meu despacho, datado de 03 de dezembro de 2020, emitido ao abrigo do n.º 3 

do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a intervenção 

dos serviços camarários na criação de condições de salubridade na habitação sita na Rua Luís 

de Camões, 45, em Peniche, por forma à criação de condições condignas aos elementos 

residentes, proponho que a Câmara Municipal proceda à respetiva ratificação no uso da 

competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.» (Doc.45 NIPG 271/21) ---------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

27) Realização das reuniões de Câmara ordinárias, no âmbito das medidas de mitigação / 

prevenção do risco de infeção pelo Coronavírus (Covid-19) – Pelouro da Administração Geral: 
Deliberação n.º 58/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 21 de janeiro de 2021, referente à realização das reuniões de Câmara ordinárias, 

no âmbito das medidas de mitigação / prevenção do risco de infeção pelo Coronavírus (Covid-19).  
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(NIPG 1384/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 59/2021: 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 dezasseis horas e vinte e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, Assistente 

Técnica da Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. -------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

22 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) 

_____________________________________ 


