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ATA N.º 4/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar 

com demolição parcial, para o prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 4, nos Casais do Baleal, 

apresentado em nome de José Madeira Lourenço – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia para demolição do existente e construção de 

moradia bifamiliar, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 17, em Ferrel, apresentado em nome 

de Avelino Conceição Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de destaque de parcela, a realizar no prédio sito em “Bosques”, na 

Coimbrã, apresentado em nome de Ana Maria Rainha Gregório Faustino – Pelouro do 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações de edifício, a realizar 

no prédio sito na Rua do Rossio, n.º 42, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria Elisa 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Rua 5 de Agosto, em Ferrel, apresentado em nome de Juliane Regine Furch 

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

 ------------------- 6) Pedido de licença especial para construção de edifício de habitação, para o 

prédio sito na Rua Vale do Medo - E.N.247, no Alto do Veríssimo, apresentado em nome de 

Tabelalfabeto, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------------------------------------  

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

 ------------------- 7) Nomeação de comissão de vistoria previstas, no âmbito do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), para efeitos de receções provisórias e definitivas das obras de 

urbanização – Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Bela 

Morais, n.º 4, em Ferrel, requerida por MR – IBC, Internacional Business Consultant, S.A. – 

Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Desvinculação dos Diretores Científicos da área de arqueologia da obra 

“Requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação - Pelouro das Obras Municipais; ------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Regulamento Municipal do Mercado Abastecedor de Peniche – Pelouro da 

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

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

 ------------------- 11) Autorização para alteração do uso a dar a parcela de terreno do campo de 
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jogos da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel - ARCD – Pelouro da 

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

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

 ------------------- 12) Aquisição de duas viaturas pesadas de mercadorias – Pelouro da 

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

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

 ------------------- 13) Fluxos de caixa para o Ano 2020 – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento; --------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Investimento e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 2) – Pelouro 

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

 ------------------- 15) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2021 (1.ª Revisão) – Serviços 

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

 ----------------- Delegação de competências do Município: -----------------------------------------------  

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

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

Freguesia de Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias; --  

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

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

Freguesia de Peniche, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------  

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

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

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

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 seis da ordem do dia, e José António 

Rodrigues, Coordenador Municipal da Proteção Civil de Peniche, que fez um ponto de situação 

sobre a situação pandémica da Covid-19. -------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 01 e 02/2021, das reuniões camarárias realizadas 

nos dias 11 e 18 de janeiro de 2021, tendo sido dispensada as suas leituras por os respetivos textos 

terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação 

das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião, 

observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. --------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período não se registaram quaisquer intervenções. -------------------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a preocupação em relação à Covid-19 existe, mas que é preciso ter confiança nos 

serviços que, mesmo com recursos limitados, têm conseguido o essencial dos objetivos. Reafirmou 

que existe demora na atualização dos números dos recuperados porque a equipa, infelizmente, não 

consegue fazer esse trabalho tão rápido quanto seria de esperar. Em relação aos infetados, referiu 

que os números são atualizados diariamente. Agradeceu às funcionárias da Câmara Municipal que 

estão a trabalhar, em conjunto com os técnicos, no Centro de Testes, pois estão diariamente em 

risco de ser infetadas. Agradeceu também a todos os funcionários que continuam a executar as 

suas funções, à comunidade e, em especial, aos profissionais de saúde e aos Bombeiros que estão 

na primeira linha de combate. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Indicou que iria ser divulgada, no site do Município, uma nova forma de contacto para que os 

processos da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística lhes cheguem, ou seja, 

preferencialmente todos os processos novos devem ser enviados através do “no paper”, as pessoas 

que não o consigam fazer terão de contactar os serviços diretamente e os documentos a anexar aos 

processos devem ser enviados da mesma forma. Quanto aos prazos, deu conta que, após o 

requerente enviar o processo através do “no paper”, terá 30 dias para anexar os documentos 

necessários por via postal ou com entrega nos serviços através de marcação prévia na Divisão de 

Administração e Finanças. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que a obra da Central Elétrica foi consignada na passada terça-feira e as obras já 

recomeçaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 
- Em relação à medida “Lado a Lado”, informou que, neste momento, existem, todas elas do 

concelho de Peniche, 20 empresas aderentes com processos finalizados, estão 8 empresas a 

aguardar confirmação para se tornarem, também, empresas aderentes e um processo entregue por 

uma família. Referiu que a medida acabou por se centrar mais nos estabelecimentos aderentes, 

numa fase inicial, para que fosse possível o arranque da mesma para, posteriormente, avançar com 

as candidaturas das famílias. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que não se irão realizar festejos de Carnaval, mas que irão decorrer, na página de 

Facebook do Município, 5 noites de emissão em direto, com 5 DJ´s diferentes. Outra atividade que 

vai existir, numa tentativa de recuperação, é as “cegadas” que antigamente existiam e, para tal, foi 

solicitada a colaboração do senhor Vereador Rogério Cação para que se tente fazer uma nova 

cegada e recuperar vídeos de algumas que existam e que a população tenha para disponibilizarem 

ao Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Felicitou o Grupo Desportivo de Peniche que, no passado sábado, comemorou o seu 80.º 

aniversário. Felicitou, também, o lançamento de um novo hino, da autoria dos “Nemanús”, de uma 

nova página de internet e a elaboração de um novo slogan. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Felicitou, também, o Grupo Desportivo de Peniche pelo seu aniversário. ----------------------------  

- Afirmou que deveria ser feita uma discussão política sobre a situação da Covid-19, para que seja 

possível saber ao certo as dificuldades que existem. -------------------------------------------------------  

- Tendo em conta todas as medidas tomadas para a prevenção de contágios nos serviços, perguntou 

se está a ser feita alguma monitorização política, por parte da Câmara Municipal, no sentido de 

detetar eventuais fragilidades nos serviços de modo a corrigi-las.---------------------------------------  

- Relativamente ao Jornal Municipal, disse que, sendo a Câmara Municipal um órgão municipal, 

e sendo um jornal de opinião e de divulgação daquilo que é feito, mas, essencialmente, um jornal 
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de opinião, deveria o mesmo ter uma área onde os elementos da oposição pudessem dar os seus 

contributos, porque atualmente o jornal é a voz do senhor Presidente e do seu executivo. ----------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à forma como se está a trabalhar, disse que a parte operacional está a trabalhar em 

espelho, quando é possível, uma vez que há setores onde não é, nomeadamente, os trabalhadores 

do cemitério, da limpeza e os que andam nos carros, mas está a ser ajustado e a ser acompanhado 

sob a coordenação dos Chefes de Divisão. Em relação à Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanístico, relembrou que há três anos atrás uma das equipas foi para formação com o objetivo 

de se ajustarem ao “no paper”, mas o mesmo não deixa de ser um processo difícil, porque é uma 

adaptação a um sistema que não existia anteriormente, que é complexo. Afirmou também que os 

resultados não serão os mesmos com estas medidas de trabalho do que se as pessoas estivessem 

nos seus locais de trabalho, mas terá que ser feito um esforço, por parte de todos, para que se 

consigam alcançar os objetivos e aperfeiçoar este tipo de trabalho. A monitorização está a ser feita 

pelos responsáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou que, relativamente ao jornal, de facto, é uma discussão recorrente, provavelmente 

também pela forma como o mandato tem corrido. Referiu que esta sempre foi a tradição da cidade, 

houve uma evolução do boletim para o jornal, a oposição não fazia parte da elaboração do jornal, 

nem nunca teve nenhum depoimento. Aceitando como justas as críticas de que a sua distribuição, 

nesta altura, não seria a mais indicada, acredita que muitas das pessoas ficaram contentes por 

receberem o jornal em casa, uma vez que estão há tanto tempo em casa e assim recebem alguma 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Começou por desejar as melhoras a todos os infetados do concelho que, de acordo com os 

números publicados, aponta para um crescimento exponencial. -----------------------------------------  

- Disse que seria importante que a informação sobre a Covid-19 fosse discutida publicamente, com 

toda a transparência, para que todas as pessoas percebam que todos os agentes se estão a esforçar 

para mitigar o risco de propagação do vírus. Prestou o reconhecimento a todos os profissionais de 

saúde, os profissionais dos lares, os técnicos que estão a fazer os testes e os administrativos que 

estão a ajudar na sua realização, também, a quem presta os serviços fúnebres e às Forças de 

Segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou também o Grupo Desportivo de Peniche pelo seu aniversário. -----------------------------  

- Solicitou uma informação sobre o teletrabalho, tal como o fez na última reunião. ------------------  

- Perguntou ao senhor Vereador Mark Ministro de que modo está a ser tratado com as escolas a 

situação das aulas à distância, qual o acesso dos alunos aos computadores, tablets e internet. -----  

- Perguntou para quando ficou agendada a reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, em relação ao jornal municipal, este se trata de um jornal de campanha, como já referiu 

anteriormente, e os membros da Câmara Municipal não tiveram acesso à informação de que o 

mesmo estava elaborado e que iria ser distribuído. Colocou em causa que deveria estar bem 

exposto no jornal a questão da Covid-19, o que não aconteceu, existe apenas um pequeno 

suplemento com alguma informação sobre o assunto. -----------------------------------------------------  

 

 Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Sobre o teletrabalho, tendo em conta o número de trabalhadores que existem nos serviços, disse 

que, no essencial, tirando os trabalhadores técnicos e assistentes técnicos que têm de estar 

presencialmente nos seus serviços, o número de funcionários que estão em teletrabalho são cerca 

de cem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Em relação à situação das escolas, referiu que foi feito um esforço significativo por parte do 

Município ao comprar alguns computadores que foram entregues às escolas. ------------------------  

- Deu conta que esteve reunido com a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche que gostaria que numa primeira fase a reunião com a Câmara Municipal 

não fosse pública. Indicou que no caso de todos os senhores Vereadores estarem de acordo, na 

próxima segunda-feira a Direção estará na reunião de Câmara. -----------------------------------------  

- Informou que a distribuição do jornal estava prevista para terça-feira, mas a empresa propôs 

distribuí-lo durante o fim-de-semana. Informou que era sua intenção prestar a informação de que 

o jornal estava feito e que iria ser distribuído. --------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Disse que foram adquiridos e distribuídos 63 computadores, acompanhados de 78 bandas largas. 

Afirmou que as escolas estiveram a fazer o levantamento das necessidades, porque elas são 

diferentes das do ano letivo anterior, estão a aguardar essa informação para que possam contactar 

o Ministério da Educação, que também entrou em contacto com a Câmara Municipal para solicitar 

informações sobre os alunos com escalão A e B para que, da parte deles, seja feito esse trabalho.  

- Deu a conhecer que foram entregues uma série de computadores usados, doados, que foram 

recuperados e entregues por parte de particulares bem como das Juntas de Freguesias. -------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Perguntou até quando iriam estar a aguardar a listagem das necessidades, porque o ensino à 

distância começa dia 08 de fevereiro e existem alunos que não têm as condições necessárias para 

o arranque das aulas. Acrescentou que a preparação do ensino à distância deveria estar a ser tratada 

de outra forma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Indicou que se encontra satisfeita pelo facto de as reuniões serem feitas da forma que são agora, 

públicas e com transmissão online, para que os munícipes saibam os assuntos que são discutidos 

pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Congratulou o Grupo Desportivo de Peniche pelo seu aniversário. -----------------------------------  

- Salientou a importância da discussão pública dos assuntos relacionados com a Covid-19 para que 

a população tenha conhecimento do que está a ser feito pela Câmara Municipal, em termos da 

gestão da pandemia e não se pode deixar de reconhecer o esforço de todos que estão no terreno a 

trabalhar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda em relação à pandemia disse que a Câmara Municipal deveria promover medidas no 

terreno, para além daquelas que já foram ditas relativamente à Proteção Civil. Medidas concretas 

que levem as pessoas a perceber que não podem estar na rua, não podem estar juntas em locais 

públicos. Afirmou que a discussão da Saúde Pública atualmente passou a ser uma questão de 

gestão estratégica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que é contra o facto de alguns concursos públicos para contratação de pessoal estarem a 

decorrer nesta altura, nomeadamente as provas escritas que juntam muitas pessoas numa sala, 

portanto, o Município tinha a obrigação de ponderar esta questão e adiar os concursos. ------------  

- Indicou que era preciso fazer mais algumas intervenções no terreno para que as pessoas não 

possam usar os espaços públicos da forma como alguns têm feito. -------------------------------------  

- Assegurou que não tem colocado questões como habitualmente coloca nas reuniões presenciais, 

porque reconhece a dificuldade que existe, neste momento, em dar resposta a pedidos de 

esclarecimento aos membros da Câmara Municipal, até porque muitos serviços não estão a 

funcionar normalmente, portanto, não tem questionado sobre processos que estão de certa forma 

parados, mas gostaria de perceber o que está a acontecer com eles. Referiu que as reuniões não 
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públicas deveriam servir para debater questões estratégicas. ---------------------------------------------  

- Relativamente ao site do Município, já teve a oportunidade de expressar a sua satisfação no que 

toca à parte que foi alterada, na verdade, com muita insistência dos senhores Vereadores, 

nomeadamente a informação que devia ser prestada aos munícipes sobre o Plano Diretor 

Municipal, uma vez que a informação era muito deficitária, mas que agora se encontra expressa. 

Referiu que existe, ainda, a necessidade de reforçar a página com mais informação, nomeadamente 

da Comissão Local de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal. Adiantou que se trata de um 

órgão que, apesar de ter reunido apenas uma vez, tem informação produzida que era importante 

divulgar, inclusivamente deveria ser divulgada a lista de quem participa nessas mesmas reuniões.  

- Deu conta que o documento produzido pelo senhor Presidente da Câmara, com 21 páginas de 

propostas, que disse que iria constar no site, ainda não se encontra alojado e também não tem 

conhecimento desse mesmo documento. --------------------------------------------------------------------  

- Informou que tem recebido informação de que no acampamento de etnia cigana estão a ser 

edificadas novas construções, pelo que é necessário monitorizar esta situação. Disse ter tido 

conhecimento por parte de um morador daquele acampamento, que o senhor Presidente lhe 

prometeu que até ao final do ano aquele acampamento teria a situação resolvida com a atribuição 

de casas, mas o que todos sabem é que Câmara Municipal aprovou a Estratégia Local de Habitação 

e que nesta estratégia existe sim um apoio do estado para resolver aquelas situações precárias que 

todos querem ver resolvidas e que muito a Câmara Municipal tem pedido para ser discutido. -----  

- Disse que fez uma proposta conjunta com o senhor Vereador Filipe Sales, no anterior mandato, 

e já o fez também ao senhor Presidente, de que a questão do acampamento deveria ser envolvida 

com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), à qual o senhor Presidente não deu qualquer 

opinião, mas sabe que já foram feitas movimentações para que, de certa forma, existam mediadores 

para resolver o problema daquele acampamento, no sentido de ser encontrada a solução. Adiantou 

que se realmente estas medidas já foram tomadas a Câmara deveria ser informada, porque é uma 

matéria que os senhores Vereadores acham ser benéfica para a resolução daquele problema. Outra 

questão que colocou foi em relação à negociação de propriedades, que desconhece se o senhor 

Presidente encetou ou não uma negociação de propriedades. Deu conta que no mandato anterior, 

juntamente com o senhor Vereador Filipe Sales, não concordaram com o facto de a Câmara 

Municipal não querer negociar aquelas propriedades e, de facto, é importante saber se a Câmara 

pretende negociar ou não propriedades, porque se assim for estarão de acordo. Acrescentou que é 

importante, na sua opinião, que a Câmara Municipal conheça o que se está a passar, ou seja, a sua 

intervenção é muito clara e a Câmara Municipal tem que ser a primeira a saber como é que aquele 

problema vai ser resolvido, a Câmara Municipal tem que o discutir. -----------------------------------  

- Agradeceu ao senhor Presidente a informação que prestou relativamente à gestão de processos 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico. Agradeceu também a decisão de incluir a 

utilização do “no paper” nos processos antigos, bem como a possibilidade de entregar documentos 

necessários na Divisão de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que não confirmou que os concursos iriam ser todos efetuados, estão a ponderar. Deu conta 

que, na semana passada, em conjunto com o Coordenador da Proteção Civil, houve alguma 

dificuldade na avaliação, mas caso alguns concursos se realizem serão os considerados urgentes e 

os que têm menos candidatos, portanto, os concursos que tenham muitos candidatos não se 

realizarão com toda a certeza. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Tal como o fez na semana passada, reafirmou que neste momento não existem condições para 

discutir questões estratégicas, porque nesta altura, na sua opinião, a sobrevivência das pessoas é, 

de facto, mais importante. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Esclareceu que a Comissão Local de Acompanhamento reuniu duas vezes desde a sua existência. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 01.02.2021 * Livro 112 * Fl. 79 

- Relativamente às questões sobre o Plano Diretor Municipal, disse que as mesmas serão avaliadas. 

Em relação ao documento de propostas com 21 páginas disse que tem que ver com o trabalho que 

tem vindo a ser feito e, da sua parte, só será publicado aquilo que é da sua responsabilidade, pois 

não faria sentido publicar propostas sem as discutir no seio do executivo municipal e que serão 

discutidas assim que houver oportunidade. -----------------------------------------------------------------  

- Referiu que passar a informação de que o Presidente da Câmara disse a alguém que a situação 

das casas estaria resolvida até ao final do ano é estar a enganar as pessoas. Deu conta que o que 

está a ser feito e o que poderá ter sido dito foi que o problema do acampamento só poderia ser 

resolvido com várias intervenções e uma delas tem que ver com a estratégia de aproximação e 

envolvimento com aquelas pessoas. Informou que a informação ainda não existe, porque está a ser 

produzida. Existe uma estratégia, em termos de habitação, que está implícito o problema da etnia 

cigana, que terá que ser discutida no seio do executivo municipal, mas tem que existir ao mesmo 

tempo uma estratégia de integração que não passará só pela habitação e essa está a ser trabalhada. 

Deu a conhecer que esteve reunido com a Secretária de Estado e que essa informação foi 

partilhada, em função disso está a ser elaborado um documento para ser presente em reunião de 

Câmara. Disse, ainda, que está a ser preparada uma proposta de candidatura que terá um pessoa a 

coordenar, uma equipa de três mediadores para intervir em questões cívicas, formação e educação, 

para que exista uma proximidade com os moradores daquele acampamento, porque se não for 

assim não será possível a resolução do problema. Acrescentou que não basta dar casas é necessário, 

de certa forma, obrigá-los também a aceitar que há um conjunto de procedimentos. -----------------  

- Em relação aos terrenos que são propriedades privadas, concorda com a opinião da senhora 

Vereadora Cristina Leitão quanto à aquisição dos terrenos, mas ainda não falou com todos os 

proprietários, falou com alguns e existem duas perspetivas diferentes, que não vale a pena falar 

nesta reunião, mas concorda que a resolução daquele problema poderá passar pela aquisição 

daqueles terrenos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente ao Plano Diretor Municipal não disse que o senhor Presidente tinha que avançar 

com as 21 páginas diretamente para o site, mas sim que gostaria de conhecer as propostas e essas 

podem ser enviadas para os emails dos senhores Vereadores para conhecimento para que, também, 

que possam dar resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que colocar questões sobre a etnia cigana em reunião de Câmara não a indigna, foi para 

isso que foi eleita. Por outro lado, dá bom resultado colocar as questões que tem colocado de forma 

persistente, porque o senhor Presidente acabou de prestar esclarecimentos sobre o assunto. -------  

 

 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Saudou o Grupo Desportivo de Peniche pelo seu aniversário. -----------------------------------------  

- Demonstrou a sua preocupação relativamente ao Plano Diretor Municipal. Perguntou quando se 

iria realizar uma reunião sobre este tema. -------------------------------------------------------------------  

- Salientou o facto de ainda não ter tido uma resposta por parte do senhor Presidente em relação 

ao processo de inquérito ao Setor da Educação. ------------------------------------------------------------  

- Em relação ao jornal municipal, afirmou que ainda não o leu, mas que possivelmente numa 

próxima reunião falará sobre o assunto, até porque lhe chegou uma informação que considera 

muito grave e que consta no boletim, mas não falará sobre o assunto sem primeiro analisar o 

assunto. Concorda com o senhor Vereador Rogério Cação quando diz que deveria existir um local 

onde constasse a opinião de todos, mas como o senhor Presidente referiu o histórico não é esse, 

mas, na sua opinião, esse histórico pode ser mudado até porque não é uma verdade absoluta. -----  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
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- Relativamente à questão colocada sobre a realização da reunião sobre o Plano Diretor Municipal, 

informou que têm estado a ser clarificadas algumas situações para que seja possível a realização 

dessa reunião e assim que houver possibilidades será marcada. -----------------------------------------  

   

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar com demolição 

parcial, para o prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 4, nos Casais do Baleal, apresentado em 

nome de José Madeira Lourenço – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------  
Deliberação n.º 60/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar com 

demolição parcial, para o prédio sito na Rua do Gualdino, n.º4, localidade de Casais do Baleal, 

apresentado por José Madeira Lourenço, no dia 28 de janeiro de 2019, 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), tendo em conta que os elementos entregues em resposta à audiência prévia realizada, em 

nada alteram os fundamentos técnicos constantes no parecer emitido pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de janeiro de 2021, conforme proposta 

de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 

de janeiro de 2021. 

Motivo(s) do Indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

- O constante na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 27 de janeiro de 2021, nomeadamente por contrariar o artigo 21.º e o artigo 

23.º do RMUE de Peniche.  ------------------------------------------------------------------------------------  

B – Fundamentação de direito: 

- Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação.» (Doc.46 DPGU 102/19) -----------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia para demolição do existente e construção de moradia 

bifamiliar, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 17, em Ferrel, apresentado em nome de 

Avelino Conceição Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------  
Deliberação n.º 61/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de Avelino Conceição Nunes, 

em 28 de fevereiro de 2020, sobre a viabilidade para demolição do existente e construção de 

moradia bifamiliar, a implantar no prédio, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 17, localidade de Ferrel, 

nomeadamente, por contrariar o disposto no artigo 21.º do RMUE de Peniche, conforme proposta 

de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 

de janeiro de 2021.» (Doc.47 DPGU 215/20) --------------------------------------------------------------  
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3) Pedido de destaque de parcela, a realizar no prédio sito em “Bosques”, na Coimbrã, 

apresentado em nome de Ana Maria Rainha Gregório Faustino – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 62/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar a operação de destaque de parcela ao abrigo do disposto n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 19 de 

janeiro de 2021, em nome de Ana Maria Rainha Gregório Faustino, a realizar no prédio sito em 

“Bosque”, localidade de Coimbrã, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 22 de janeiro de 2021, na condição de: 

O ónus do não fracionamento, por um prazo de 10 anos, sobre o prédio originário (artigos 6.º e 

7.º) deverá ser inscrito no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o qual 

não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.» (Doc.48 

DPGU 33/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações de edifício, a realizar no prédio sito 

na Rua do Rossio, n.º 42, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria Elisa Martins 

Araújo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 63/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 legalização de alterações de edifício, a realizar no prédio sito na Rua do 

Rossio, n.º 42, localidade de Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria Elisa Martins Araújo, 

no dia 23 de abril de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 de janeiro de 2021.» (Doc.49 DPGU 434/19) -------  

 

5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua 5 de Agosto, em Ferrel, apresentado em nome de Juliane Regine Furch – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 64/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 e ampliação de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito na 

Rua 5 de Agosto, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Juliane Regine Furch, no dia 05 

de novembro de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 de janeiro de 2021.» (Doc.50 DPGU 1235/19) --------  

 

6) Pedido de licença especial para construção de edifício de habitação, para o prédio sito na 

Rua Vale do Medo - E.N.247, no Alto do Veríssimo, apresentado em nome de Tabelalfabeto, 

L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 65/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 a concessão da licença especial para obras inacabadas, bem como a emissão 
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do correspondente titulo, 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 26 de julho de 2001, em nome 

de Tabelalfabeto. L.da, para conclusão da obra relativa à construção de edifício, para o prédio 

sito na Rua Vale do Medo - E.N.247, localidade de Alto do Veríssimo, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 27 de 

janeiro de 2021.» (Doc.51 DPGU 503/01) ------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:  

 

7) Nomeação de comissão de vistoria previstas, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização 

e Edificação (RJUE), para efeitos de receções provisórias e definitivas das obras de urbanização 

– Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 66/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(R.J.U.E) e em conformidade com o ponto 1 da informação n.º 475/2020 da Divisão de Obras 

Municipais, de 18 de dezembro de 2020, propõe-se a nomeação, para integrarem em 

representação do Município, da comissão das vistorias a determinar, no âmbito do n.º 2 do artigo 

87.º do RJUE, constituída pelos seguintes elementos: 

1. Efetivos: 

1.1. Técnicos mínimos obrigatórios (dois): 

1.1.1. Eng. Tânia Silva –DOM; 

1.1.2. Eng. Guilherme Pereira –DPGU; 

1.2. Técnicos a integrar a vistoria, no caso de existência das respetivas redes/espaços: 

1.2.1. Eng. Nuno Carvalho –DEA (Resíduos Urbanos); 

1.2.2. Arq. Ana Carriço –DEA (Espaços Verdes); 

1.2.3. Eng. Herménia Coelho –SMAS; 

2. Suplentes: 

2.1. Técnicos mínimos obrigatórios (dois): 

2.1.1. Eng. Filipa Clara –DOM; 

2.1.2. Eng. Nuno Doirado –DPGU; 

2.2. Técnicos a integrar a vistoria, no caso de existência das respetivas redes/espaços: 

2.2.1. Eng. Nuno Cativo –DEA (Resíduos Urbanos); 

2.2.2. Arq. Sara Gomes –DEA (Espaços Verdes); 

2.2.3. Eng. Marta Correia –SMAS. 

Tendo em vista um tratamento mais eficaz dos processos administrativos, garantindo-se assim 

maior celeridade na obtenção da competente decisão administrativa, propõe-se ainda que a 

indicação dos suplentes aqui nomeados seja determinada casuisticamente pelo Senhor Presidente, 

com possibilidade de subdelegação no Chefe de Divisão.» (Doc.52 NIPG 21118/20) ---------------  

 

8) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Bela Morais, n.º 4, 

em Ferrel, requerida por MR – IBC, Internacional Business Consultant, S.A. – Pelouro das 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 67/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proponho que a Câmara Municipal defira o pedido de emissão da Certidão de Propriedade 

Horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
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(RJUE), referente ao prédio sito na Rua Bela Morais, n.º 4, em Ferrel, em nome de MR – IBC, 

Internacional Business Consultant, S.A., pedido este que se encontra apreciado tecnicamente 

através da informação n.º 1/2021, datada de 04 de janeiro de 2021, da Divisão de Obras 

Municipais, a qual se junta em anexo.» (Doc.53 NIPG 20471/20) --------------------------------------  

 

9) Desvinculação dos Diretores Científicos da área de arqueologia da obra “Requalificação do 

Forte de Nossa Senhora da Consolação - Pelouro das Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 68/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício da Direção Geral 

do Património Cultural, registado sob o n.º 1129, em 19 de janeiro de 2021, relativo à 

Desvinculação dos Diretores Científicos da área de arqueologia da obra “Requalificação do Forte 

de Nossa Senhora da Consolação. (NIPG 1230/21)--------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

10) Regulamento Municipal do Mercado Abastecedor de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 69/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 28 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal os projetos de regulamento externos do Município, bem como aprovar os regulamentos 

internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação n.º 2/2021, de 04 

de janeiro de 2021, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1 do artigo 

98.º do CPA e no âmbito da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. Dar início ao procedimento do Regulamento Municipal do Mercado Abastecedor; 

2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal, 

identificando devidamente o requerente e o procedimento, no prazo de 10 dias úteis a contar da 

data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3. Que se proceda à publicação na página da Internet do Município de Peniche do início do 

procedimento, nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA; 

4. A direção do procedimento é da Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delega a sua instrução na Técnica 

Superior, Gabriela Silva, nos termos do disposto no n.º 2 e 4 do artigo 55.º do Código do 

Procedimento Administrativo.» (Doc.54 NIPG 12367/20) -----------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

11) Autorização para alteração do uso a dar a parcela de terreno do campo de jogos da 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel - ARCD – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 70/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a 

seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------  

«Considerando que: 

A 07 de janeiro de 1981, foi celebrada a escritura de compra e venda entre o Município de Peniche 

e a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, de um terreno com uma área de 
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11.690,00 m2, inscrito na matriz com o artigo predial urbano 3854, sito na freguesia de Ferrel 

com as seguintes condições expressas: “Primeira: O terreno destina-se às instalações desportivas 

da Associação; Segunda: Ao terreno não poderá ser dado qualquer utilização que não seja a de 

instalações desportivas”; 

A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel veio pedir autorização para dar um uso 

diferente do previsto, com o intuito de efetuar o destaque de uma parcela do campo de jogos para 

fins não desportivos, nomeadamente regularização da instalação do armazém da Freguesia de 

Ferrel; 

A Freguesia de Ferrel, através do s/oficio n.º 2020/65, com o n/registo de entrada n.º 8903, 

manifestou parecer favorável quanto ao solicitado pela Associação. 

Proponho qua a Câmara Municipal, conforme previsto na Cláusula primeira e segunda da 

escritura de compra e venda, manifeste a concordância com a alteração do uso da parcela de 

terreno em causa, com vista ao respetivo destaque, para que lhe possa ser dado o destino acima 

referido.» (Doc.55 NIPG 9387/20) ---------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

12) Aquisição de duas viaturas pesadas de mercadorias – Pelouro da Administração Geral: ---  
Deliberação n.º 71/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 Divisão de Administração e Finanças – Secção de Património e 

Aprovisionamento, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências 

estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro: 

- Autorize que a aquisição de duas viaturas pesadas de mercadorias seja ao abrigo e nos termos 

do acordo quadro n.º 4/2019 CC-OESTE; 

- Decida contratar a aquisições de duas viaturas pesadas de mercadorias, nos termos e para 

efeitos do artigo 36.º do CCP; 

- Aprove a abertura do procedimento previsto no artigo 259.º do CCP e autorize a realização da 

despesa; nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, 

com o preço base de 245.100,00 € (duzentos e quarenta e cinco mil e cem euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor; 

- Aprove as peças de procedimento convite e caderno de encargos, nos termos e para efeitos do 

n.º 2 do artigo 40.º do CCP; 

- Designe para membros do júri do procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP: 

Vice-Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, que presidirá, Miguel Carvalho, que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos e Filipa Dias Clara, e como membros suplentes Tânia 

Silva e Tânia Neves. 

- Delegue as seguintes competências no Júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP: analisar 

e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; propor retificações às peças do 

procedimento e analisar e propor respostas a listas de erros e omissões. 

- Designe como gestor do contrato a Técnica Superior Filipa Dias Clara, nos termos do artigo 

290.º- A do CCP.» (Doc.56 NIPG 19296/20) ---------------------------------------------------------------   

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

13) Fluxos de caixa para o Ano 2020 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----  
Deliberação n.º 72/2021: Considerando o ofício n.º 15, datado de 26 de janeiro de 2021, dos 
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Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, registado sob o n.º 1710, em 28 de janeiro de 

2021, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta 

referente ao mapa de fluxos de caixa do ano 2020. 

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (Doc.57 NIPG 

1848/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

14) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de Investimento e ao 

Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 2) – Pelouro das Finanças: -  
Deliberação n.º 73/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 28 de janeiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 25 

de janeiro de 2021, 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 aprovei alteração permutativa aos documentos previsionais, para o ano 2021 

(modificação n.º 2), conforme os documentos em anexo.» (Doc.58 NIPG 1592/21) -----------------  

 

15) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2021 (1.ª Revisão) – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 74/2021: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a proposta da primeira alteração modificativa ao Orçamento 

da Receita e ao Orçamento da Despesa, para o ano de 2021, dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento do Município de Peniche. --------------------------------------------------------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados por todos os membros da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas 

as folhas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 

1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (Doc.59 NIPG 

1849/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

16) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

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

Atouguia da Baleia, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------  
Deliberação n.º 75/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 28 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 DAF, 201/2021, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 4.718,58€ à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2020, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 
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do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em 02 de maio de 2014.» (Doc.60 NIPG 

1659/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

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

Peniche, referente ao ano de 2020 – Pelouro de Ligação às Freguesias: ----------------------------  
Deliberação n.º 76/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 28 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 DAF, 202/2021, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 2.876,87€ à Freguesia de Peniche, para comparticipar em 

50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao exercício das 

competências delegadas, realizadas em 2020, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a 

Junta de Freguesia de Peniche, em 02 de maio de 2014.» (Doc.61 NIPG 1683/21) -----------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 77/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo doze horas e cinquenta 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) 

_____________________________________ 


