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ATA N.º 7/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Empreitada de remoção de fibrocimento com amianto em edifícios escolares – 

Escola Básica D. Luís de Ataíde, Escola Básica Integrada de Peniche, Escola Secundária de 

Peniche e Escola Básica de Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar 

para edifício de habitação coletiva, a realizar no prédio sito na Rua da Biquinha, n.º 19 e Rua José 

Ramos, em Ferrel, apresentado em nome de António José Patrício Borges Pedreira – Pelouro do 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação e de 

comércio e/ou serviços, e muros de vedação, a realizar no prédio sito na Avenida do Mar, no 

Baleal, apresentado em nome de Irene Fonvieille & Marlene, L.da – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de armazém, 

a realizar no prédio sito na Rua do Outeiro, n.º 47, em Ferrel, apresentado em nome de Daniel 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de armazém, a realizar no 

prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.º 41, em Peniche, apresentado em nome de 

António Francisco Rosa dos Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, garagem e 

muros de vedação, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 54, em Ferrel, apresentado 

em nome de Simon Gonçalves – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para demolição do imóvel existente, no prédio sito na 

Rua António Cervantes e António Maria de Oliveira, em Peniche, apresentado em nome de 

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

 ------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de armazém, 

a implantar no prédio sito na Rua da Junqueira, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Emma 

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

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

 ------------------- 9) Sinalização rodoviária no acesso à garagem do n.º 2, sita na Praceta da União, 

em São Bernardino – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) 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 
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pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro da Administração 

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

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

 ------------------- 11) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato 

de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto, referentes ao mês de janeiro de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos; ---------  

 ------------------- 12) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro de 

2021 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no Parque Municipal 

de Campismo e Caravanismo – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em Atouguia da 

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

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

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

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a janeiro de 2021, e fundos disponíveis 

referentes a janeiro e fevereiro de 2021 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------  

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

Investimento e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 3) – Pelouro 

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

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

 ------------------- 17) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas – Freguesia de Atouguia da Baleia; --------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Informação relativa a linha de água obstruída na zona Oesnor, costa norte do 

concelho de Peniche – Pelouro da Proteção Civil. ---------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e três 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, e Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante toda a reunião, e Paula 

Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação 

dos pontos um a oito da ordem do dia. Estiveram também presentes os senhores Presidente, Vice-

Presidente e Tesoureiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche.  -----  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 03 e 04/2021, das reuniões camarárias realizadas 

nos dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021, tendo sido dispensada a sua leitura 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que, relativamente à doença pandémica Covid-19, tal como em outros concelhos, os 

números de ativos têm vindo a baixar. Acrescentou que tinha noção de que poderão existir casos 

contabilizados como positivos e que poderão estar recuperados, e que iria sensibilizar os 

responsáveis para que os números possam ser atualizados de acordo com a realidade. --------------  

- Relativamente a uma questão que a senhora Vereadora Cristina Leitão colocou via WhatsApp 

sobre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, disse que os munícipes, sempre que se 

desloquem aos serviços poderão ser atendidos presencialmente, após marcação prévia, e que 

existem outros meios de pagamento da água, e acrescentou que julga que ninguém será penalizado 

pelo atraso de alguns dias no pagamento caso não o consigam fazer. -----------------------------------  

- Referiu que existem informações, dadas pelo Governo, de que estará a ser preparado um 

desconfinamento gradual a partir de meados do mês de março, com a abertura das escolas e que 

esperava que não se estivessem a precipitar e, assim, deitar por terra todo o esforço que foi feito 

neste período por todo o País. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que, independentemente de poderem falar na reunião do Conselho de Administração, foi 

surpreendido com a questão colocada pela senhora Vereadora Cristina Leitão. Afirmou que a 

resposta do senhor Presidente da Câmara Municipal em relação à situação dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento existe um pequeno pormenor porque, se não forem 

estabelecimentos de bens e serviços essenciais, os estabelecimentos comerciais onde se podem 

fazer os pagamentos poderão não estar a funcionar, logo, será importante esclarecer onde é que as 

pessoas poderão fazer o pagamento se estes não estiverem em funcionamento. ----------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Referiu que, para além do motivo mencionado pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, as pessoas   

têm efetivamente dificuldade em pagar, não só pelo motivo que o senhor Vereador Jorge 

Gonçalves referiu, mas porque não têm informação relativamente ao facto de o serviço estar 

fechado, as pessoas pensam que o serviço está a funcionar o que acaba por juntar um número 

significativo de pessoas à porta, que depois ficam revoltadas quando percebem que não podem 

efetuar o pagamento e a alternativa que lhes é apresentada é ligarem para um numero de telefone. 

Acrescentou que, ao ligarem para esse número que lhes é facultado, depois é fornecida uma 

referência multibanco para o pagamento, mas que só podem utilizar passados três dias, no entanto, 

muitas das pessoas vão pagar já no último dia da data limite, o que faz com que fiquem em 

incumprimento. Na sua opinião, esta alternativa até poderá ser fácil de utilizar para quem está 

dentro destes métodos de pagamento, mas existem muitas pessoas que não sabem, não conhecem 

e não os utilizam, e é preciso ter isso em conta. Disse ainda que, era importante informar as pessoas, 

porque não está claro que aquele serviço está fechado e que poderia ser feita uma informação no 

Facebook com a indicação dos locais onde se podem efetuar os pagamentos.  ------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente às chuvas que se fizeram sentir no passado sábado, deu conta que houve algumas 

inundações, tendo listado os locais onde foi necessário intervir e algumas intervenções realizadas, 

até em conjunto com os Presidentes de Juntas, Guarda Nacional República, Bombeiros com a 

coordenação do senhor Comandante da Proteção Civil.  --------------------------------------------------  

- Disse que houve uma derrocada na Marginal Norte, em frente à Peipen, provavelmente resultante 
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das humidades e, eventualmente, de algumas falhas que possam existir no escoamento de água.  -  

- Transmitiu que a casa que tinha sido alvo de vistoria por parte da Comissão Técnica da Câmara 

Municipal que levou a uma comunicação ao proprietário em como tinha que intervir, situada no 

cruzamento da rua Joaquim António de Aguiar com a Rua 1º de Dezembro, caiu o telhado. 

Acrescentou que Câmara Municipal sinalizou e fechou o trânsito nas duas ruas, criando um circuito 

pedonal e que irá ser feita a avaliação pelos técnicos para que depois se efetue uma intervenção --  

- Informou que em relação ao Plano Diretor Municipal e ao cronograma se está a aguardar as 

últimas informações por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e da 

empresa que se encontra a trabalhar com a Câmara Municipal nas Redes Energéticas Nacionais 

para que depois consiga estipular em definitivo o cronograma pretendido.  ---------------------------  

- Comunicou que o processo de inquérito do setor da Educação, solicitado pelo senhor Vereador 

Jorge Gonçalves, ficará brevemente fechado, nomeadamente a segunda parte do processo, ou seja, 

são dois processos, e pretende-se que venham a uma das próximas reuniões de Câmara. -----------  

- Relativamente a algumas questões que têm sido colocadas, nomeadamente pedidos feitos pela 

senhora Vereadora Cristina Leitão, afirmou que reforçou o pedido acerca dos terrenos ao Serviço 

de Património, mas que, na sua opinião, poderá também ter a ver com o Plano Diretor Municipal 

pelo que também enviou uma informação para a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico, 

relativamente aos terrenos a norte das piscinas. Sobre o concurso e a excessiva bibliografia deu 

conta que foi enviado um e-mail da ata com a avaliação da situação do júri para a senhora Vanda 

Correia e também solicitou aos serviços que enviassem essa informação para os senhores 

Vereadores. Disse que também pediu uma outra informação, relativamente ao e-mail de uma 

senhora Ana Sousa, que terá sido respondido, mas que, na sua opinião, terá antecedentes que 

deveriam de ser tidos em conta. Ainda sobre os pedidos de informação da senhora Vereadora 

Cistina Leitão, sobre as obras ilegais da Almagreira informou que solicitou que fosse feito um 

ponto da situação para ser partilhado e analisado por todos. ---------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Afirmou que, relativamente à questão colocada anteriormente sobre os SMAS, deu conta que foi 

feita uma informação no site do Município referente ao funcionamento, ou neste caso o 

encerramento do atendimento nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, onde 

constava, também, a listagem das lojas PayShop que se encontram a funcionar e onde se pode 

efetuar pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que participou numa reunião com a IPDJ no dia 12 de fevereiro onde se discutiu o 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) e que o prazo foi alargado até dia 3 

de março. Referiu que o IPDJ alertou para a questão de que, muitas vezes, quando as associações 

se candidatam a estes apoios, os seus equipamentos ainda não estão legalizados e, nesse sentido, 

deu conta que solicitou ao associativismo que fizesse um levantamento das associações que têm 

equipamentos e instalações que possam não estar legais, porque para este tipo de candidaturas 

acabam por ser importantes, até porque, a Câmara atribui apoios para as infraestruturas e 

instalações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que este levantamento será importante também para que a Câmara Municipal consiga 

saber se existem algumas associações com equipamentos que estejam a funcionar sem estarem 

legalizados. Disse que será importante mesmo para lhes chamar a atenção para a necessidade de 

os legalizar e para que, assim, a Câmara Municipal os possa auxiliar. ----------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Afirmou prescindir do uso da palavra naquela sessão. --------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 22.02.2021 * Livro 112 * Fl. 131 

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Relativamente ao Geoparque, comunicou que o Município das Caldas da Rainha irá levar à 

Assembleia Municipal a adesão ao Geoparque e que será efetuada, no dia seguinte, uma reunião 

com o senhor Presidente da Câmara Municipal do Cadaval no sentido de esclarecer algumas 

dúvidas, até porque a aprovação do protocolo de adesão ao Geoparque já foi a reunião de Câmara, 

mas ainda não foi presente à Assembleia Municipal porque existem algumas dúvidas por parte do 

senhor Presidente que serão esclarecidas na reunião.  -----------------------------------------------------  

- Em relação ao plano de atividades aprovado no passado sábado, será presente uma informação 

na próxima reunião de Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Referiu que o primeiro assunto que pretendia abordar era novamente o da situação existente no 

parque de estacionamento do Baleal, por se tratar de uma questão de saúde pública. Afirmou que 

aquelas jovens vivem ali numa espécie de dimensão comunitária, sem grandes regras de higiene, 

que utilizam serviços públicos, como a água e outros que estão disponíveis, mas depois são as 

mesmas pessoas que vão ao supermercado e não cumprem quaisquer regras relativamente ao 

confinamento, pondo em risco o resto da população. Confessou que estranha que as autoridades 

não tomem nenhuma atitude em relação aquela situação porque considera que é uma questão 

sanitária, onde não se cumprem regras básicas do confinamento e que, efetivamente, se trata de 

uma questão da saúde pública. --------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que foi abordado por um munícipe que lhe fez uma série de queixas sobre o sistema 

de recolha de lixo e de limpeza. Chamou a atenção para o facto de os serviços de recolha de lixo 

não estarem, na sua opinião, a prestar um bom serviço, que alguns contentores se encontram cheios 

e muito sujos, inclusive, em sítios com bastante visibilidade e muito procurados, tendo 

exemplificado com os contentores junto à Tasca do Joel. Acrescentou que o munícipe também lhe 

chamou à atenção para o facto de, nos dias de chuva, existirem muitos contentores com as tampas 

abertas, o que não pode acontecer, até porque, como se sabe, as gaivotas aproveitam para comer 

tudo e espalhar o lixo pelas ruas. Afirmou que considera que deveria de ser feita uma sensibilização 

para que os contentores estejam sempre fechados, mesmo por razões de saúde pública e que se os 

que existem não servem, então que se promova a sua substituição, de modo a que esta situação 

não aconteça. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que trazia algumas questões sobre as cheias, mas que já foram esclarecidas pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão que o senhor Vereador Mark Ministro trouxe sobre as candidaturas do 

IPDJ, disse que não é importante só para estas candidaturas, é importante que todas as estruturas 

que temos no concelho estejam legalizadas e cumpram as regras de higiene e segurança, que 

tenham seguros para as atividades que praticam. Sugeriu ao senhor Vereador Mark Ministro que, 

no levantamento que propôs ao Associativismo sobre a situação das coletividades, possa ser 

retirada mais informação sobre outros requisitos legais que hoje se exigem e que, eventualmente, 

possam não estar a ser cumpridos por desconhecimento, porque há alguns requisitos exigidos 

atualmente que não o eram antigamente. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Manifestou a sua concordância para com o que o senhor Vereador Rogério Cação referiu e 

acrescentou que, ele próprio, viu grandes quantidades de lixo espalhado junto dos contentores, 

moloks e ecopontos não sendo essa situação abonatória para a imagem do concelho e para a saúde 

pública. Relativamente à questão das tampas abertas nos dias chuva, na sua opinião, tal pode 

acontecer pelo facto de os funcionários da recolha do lixo não fecharem as tampas, depois dos 
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contentores serem despejados no camião e seguirem o seu caminho para não ficarem mais tempo 

expostos à chuva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu ao senhor Presidente da Câmara Municipal o envio da previsão de custos do projeto 

da Rua Marquês de Pombal com a Rua dos Hermínios, da Proskauer. Manifestou a sua 

preocupação pelo estado em que se encontra o edifício, também porque está numa Área de 

Reabilitação Urbana, porque são doze fogos e, à Câmara Municipal, vão ter que pagar um valor 

considerável e, questionou ainda, se isto será ou não uma estratégia da Câmara Municipal para que 

proprietários, ou empresas, se ocupem da reabilitação do seu património que está degradado ou 

muito degradado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu os esclarecimentos do senhor Presidente e afirmou que aguardará a informação sobre 

o processo de inquérito do Setor de Educação, bem como a informação relativamente ao email da 

senhora Vanda Correia sobre o concurso. Acrescentou que o júri não tinha ainda enviado qualquer 

informação aos senhores Vereadores, mas que desconhecia se terá de ser o júri ou o Gabinete do 

senhor Presidente a prestar aquela informação aos Vereadores. -----------------------------------------  

- Sobre a Portaria 30/21 de 10 de fevereiro aprovada para a Ilha da Berlenga, deu conta que gostaria 

de saber a opinião do senhor Presidente sobre a mesma. Afirmou que a sua maior preocupação 

está na elaboração do portal onde vai ser feito o registo prévio e que tem um prazo de seis meses, 

após a sua publicação o que recairá em plena época balnear. Perguntou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal se está a acompanhar esta questão junto da Secretaria de Estado com esta 

incumbência, se estes seis meses não são esgotados, ou seja, se terão mesmo de passar seis meses 

porque se se conseguisse fazer antes era melhor. ----------------------------------------------------------  

- Transmitiu que recebeu um e-mail da senhora Rosa Filipe, referente a uma obra na Atouguia da 

Baleia, o processo 1180/20, que refere que o caso foi exposto no dia 31 de janeiro de 2021 à DPGU 

presencialmente, e solicitou que, quando fosse enviada uma resposta à senhora fosse também 

disponibilizada essa informação aos senhores Vereadores, para perceberem o que na realidade se 

passou.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Comunicou que, também, recebeu um e-mail, com muitas fotografias, do senhor Nelson Correia 

sobre umas questões de umas águas no Casal Fetal e solicitou também informação sobre esta 

matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à reunião do Plano Diretor Municipal, que o senhor Presidente da Câmara 

Municipal  referiu que se está a preparar, chamou à atenção que, desde o dia 4 de novembro que 

não houve mais informação relativamente ao Plano Diretor Municipal, que os últimos dados 

colocados no portal datavam de 15 de outubro e, portanto, e as datas da transposição da lei dos 

solos e o problema dos solos urbanizáveis versus solos rústicos para o Plano Diretor Municipal de 

Peniche terminam a 13 de julho, segundo a informação que a Doutora Paula Oliveira elaborou. --  

- Afirmou que os munícipes quando vão a reunião de Câmara é para colocarem questões aos sete 

elementos da Câmara e não é só ao senhor Presidente da Câmara Municipal, porque se assim fosse 

marcariam uma reunião com o senhor Presidente da Câmara Municipal no seu gabinete. Chamou 

à atenção que o senhor Carlos Mota foi à reunião de Câmara colocar uma questão à Câmara no dia 

7 de setembro de 2020 e tendo-se passado mais de cinco meses a Câmara continua a não ter mais 

informação, o que não abona a favor de ninguém e o senhor Carlos Mota continua à espera de uma 

resposta da Câmara. Acrescentou que aquela falta de resposta não dignifica a Câmara. -------------  

- Referiu que, no dia 8 de fevereiro colocou a questão ao senhor Presidente da Câmara Municipal, 

sobre os asfaltamentos em Ferrel no período entre 2018 e 2020, porque queria saber se a 

informação no boletim municipal correspondia à realidade ou não, o senhor Presidente da Câmara 

Municipal ficou de confirmar junto da DOM e, na sua opinião, estas informações não serão de 

todo complicadas que justifiquem a motivo para que a confirmação solicitada  não tenha sido ainda 

efetuada por parte dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 22.02.2021 * Livro 112 * Fl. 133 

- Relativamente à questão do pedido de vistoria ao cemitério de Ferrel efetuado pela Câmara 

Municipal à CCDR, perguntou se já foi verificado que se efetuou ou não, isto porque o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel enviou aos Vereadores, o e-mail, referido na última 

reunião, que recebeu por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional onde é 

bastante claro que, no último parágrafo a senhora Chefe de Divisão escreve “mais se informa que 

até à presente data não foi rececionado o pedido de vistoria nos termos do decreto de lei 168/2006 

de 16 de agosto.” Afirmou que o senhor Presidente da Câmara Municipal ficou de confirmar se o 

pedido tinha sido feito e o senhor Presidente da Junta de Freguesia tinha ficado de enviar o e-mail 

com a resposta e que, na sua opinião, é preciso esclarecer o que realmente se passou. --------------  

- Sobre o Regulamente Municipal dos Horários dos Estabelecimentos Comerciais afirmou que 

continua pendente, quando já foi presente à Câmara no dia 2 de novembro, tendo sido considerado 

necessário que a Doutora Ana Cláudia Guedes prestasse esclarecimentos sobre algumas das 

situações previstas no regulamento, o que poderia até ser feito por videoconferência, mas que 

aquela matéria nunca mais foi resolvida, tendo já decorrido quase quatro meses. Acrescentou que 

aquela situação não pode acontecer, porque senão não tinha existido urgência na altura que foi 

aquela matéria colocada na ordem de trabalhos para ser discutida. -------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à questão colocada dos contentores que ficam abertos disse que, na sua opinião, as 

pessoas abrem-nos para pôr o lixo e depois não os fecham, e muitas vezes, quando está a chover, 

nem os abrem e colocam os sacos no chão ao lado dos contentores. ------------------------------------  

- Sobre os custos do projeto de reabilitação do edifício, referiu que a situação será avaliada 

internamente e que também ficou surpreendido com o valor, na altura. Disse que é um 

procedimento que deveria ocorrer normalmente, mas como se consegue perceber nunca ocorreu e 

irá ser avaliado. Informou, também, que ainda não houve uma reação por parte dos promotores e 

acrescentou que são investidores que têm outras intenções e interesses de investir no concelho e 

que serão tidos em conta não só os investimentos que, no concelho de Peniche, não eram ainda 

prática comum, estas e outras referentes a loteamentos. --------------------------------------------------  

- Disse que, sobre a informação do júri do concurso, partilhará com os senhores vereadores a ata 

do júri em relação ao concurso. -------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à portaria da Ilha da Berlenga, disse que transmitiu à Reserva que entende que, se 

o trabalho da plataforma estiver pronto para entrar em funcionamento este ano, a ser aplicada a 

plataforma, devíamos fazê-lo como uma fase experimental, até porque sem se fazer essa 

experiência, não se conseguirá saber quais serão as consequências. Afirmou que pretende colocar 

na ordem de trabalhos de uma futura reunião a cogestão da Berlenga para que pudessem discutir 

o tema, e que independentemente da posição da Comissão, entende que se devem manifestar junto 

do Secretário de Estado que tem a tutela em relação a este assunto, ou seja, a cogestão não pode 

condicionar a intervenção da Câmara, não substitui as posições da Câmara, nem do Presidente de 

Câmara Municipal. A cogestão pode ter uma posição e a Câmara ter outra e se entender que são 

importantes, não deixará de reivindicar e sensibilizar a quem de direito. ------------------------------  

- Em relação à vinda do senhor Carlos Mota à reunião de Câmara em setembro, informou que o 

processo está a decorrer, a obra foi embargada e é, também, um dos processos que tem reunião 

marcada para esta semana. Deu conta que não é um processo de fácil resolução, porque os 

proprietários defendem a sua posição e os serviços não estão em sintonia com as posições dos 

senhores e estão a tentar esclarecer as situações para que se possa chegar a uma conclusão e tomar 

uma decisão, e que se os proprietários do lote não procederem de acordo com os pareceres dos 

serviços poderá ser um processo que só terminará em tribunal. Acrescentou que, em relação ao 

senhor Carlos Mota, pensa que foi dada uma resposta, mas em relação ao términus do processo a 

resposta não pode ser dada, porque o processo ainda está a decorrer e não está terminado. ---------  
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- Declarou que a questão dos asfaltamentos não será tão fácil de esclarecer como o senhor Vereador 

Jorge Gonçalves afirma, porque a DOM não tem estado a trabalhar em pleno, porque o senhor 

arquiteto esteve uns dias em quarentena e, que gostaria de tratar com o senhor Chefe de Divisão 

presencialmente, Porque considera que terá havido um erro, e pretende esclarecer o assunto. -----  

- Informou que, relativamente ao cemitério de Ferrel, vai ser feita a informação solicitada, porque 

é um processo que decorre há algum tempo. Afirmou que na altura propôs ao senhor Presidente 

de Junta da Freguesia de Ferrel que fosse a Junta a fazer o pedido de vistoria, porque tanto pode 

ser a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia, o facto aqui é que a Junta é a proprietária do 

cemitério e a Câmara Municipal é que estava a adquirir os terrenos para o alargamento do 

cemitério. Sobre a questão da vistoria em si, o processo vai ser informado como referido, e foi 

submetido à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para parecer que não 

respondeu e os serviços não pediram vistoria porque não tinha chegado o parecer. Afirmou que, 

quando disse que o pedido de vistoria tinha sido feito, foi o entendimento que teve do envio do 

processo que consubstanciava tudo, a entidade receberia o processo e desencadeava a vistoria em 

função do pedido. Deu conta que os técnicos da Câmara conferenciaram e será preciso algum 

tempo para fazerem a informação. Disse que poderão ter existido algumas falhas no procedimento, 

mas a vistoria nunca poderia ser pedida sem primeiro haver o parecer da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão colocada pela senhora Rosa Filipe, deu conta que já foi respondida, e 

que foi encaminhada diretamente para a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico. Referiu 

que procurou perceber qual era o processo e que se tratava de um alerta para a necessidade de 

reforçar a capacidade de escoamento dos pluviais daquela rua em Atouguia de Baleia o que 

também vai ser avaliado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à questão do Casal Fetal, disse que não é só aquela questão das regueiras 

sobrecarregadas com água, o afunilamento de algumas dessas regueiras por intervenção de alguns 

agricultores, o grande problema é a falta de saneamento, e será preciso fazer o projeto que ligue o 

saneamento a Reinaldes o que já foi solicitado aos serviços. Se os serviços não tiverem capacidade 

para o fazer terá que ser contratada uma empresa externa, porque ainda que não seja uma obra da 

dimensão daquela que foi realizada nos Bolhos, será uma obra de grandes dimensões. -------------  

- Sobre o Plano Diretor Municipal, voltou a referir que se aguardam as últimas informações da 

Reserva Agrícola Nacional e, a partir daí, ficarão conscientes e com a informação em pleno 

referente aos prazos que podem ser cumpridos, para depois ser feito o cronograma e ser presente 

em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que em relação ao Regulamento dos Horários dos Estabelecimentos Comerciais, está 

em falta e tentar-se-á colocá-lo na ordem de trabalhos numa próxima reunião. -----------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Relativamente à situação do senhor Carlos Mota, disse que a obra foi embargada antes mesmo 

de ele próprio ter falado sobre ela em reunião de Câmara. O que queria dizer é que a questão do 

senhor Carlos Mota foi colocada aos sete membros da Câmara e que qualquer informação que os 

serviços possam ter feito nestes cinco meses deveriam ter sido do conhecimento dos sete elementos 

que foram questionados e não, exclusivamente, o senhor Presidente. Solicitou ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal que faça chegar aos senhores Vereadores as informações que foram feitas 

naqueles cinco meses. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou que não disse que a Câmara Municipal não tinha tratado do processo do cemitério de 

Ferrel, disse que leu o e-mail enviado pelo senhor Presidente da Junta de Ferrel onde a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional informa que “na sequência do e-mail infra, informa-

se que a Câmara Municipal apresentou nesta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional uma comunicação prévia, nos termos do disposto no artigo 22 do decreto de lei 166/2008 
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de 22 de agosto na atual redação, julgando tratar-se do pedido atrás proferido, verificou-se que 

estão em falta elementos imprescindíveis à sua análise, pelo que, vai ser nesta data enviado um 

ofício á Câmara Municipal de Peniche. Mais se informa que até à presente data não foi rececionado 

nenhum pedido de vistoria.”. Disse que existem duas questões uma é a comunicação prévia e outra 

é o pedido de vistoria. A comunicação prévia a Câmara Municipal fez, mas fez mal, porque faltam 

elementos imprescindíveis para a análise da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, mas relativamente ao pedido de vistoria, esse nunca foi feito. -------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Declarou que não foi o ofício da Junta de Freguesia de Ferrel que desbloqueou o processo, porque 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional admitiu que teve o processo parado e 

que não deu resposta. Referiu que um dos elementos em falta é a prova de quem é o proprietário 

do cemitério e o estranho é que tiveram meses sem dizer à Câmara Municipal que tínhamos que 

juntar esses elementos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Começou por agradecer ao senhor Presidente de Câmara Municipal as informações que prestou 

aos pontos que estão por responder dizendo que enviará as respostas logo que existam. ------------  

- Relembrou o senhor Presidente de Câmara Municipal que colocou por diversas vezes a questão 

de uma senhora que teve uma situação de um incêndio no Parque de Campismo Municipal, ao qual 

o senhor Presidente de Câmara Municipal respondeu que o assunto viria a uma reunião de Câmara, 

mas já se passaram mais de três semanas e o assunto ainda não foi presente pelo que, na prática, 

já se encontra em falta com a senhora. -----------------------------------------------------------------------  

- Disse que tinha dois assuntos pendentes no Bairro do Calvário e que, provavelmente, até poderão 

estar resolvidas, uma era sobre uma situação de permuta que o senhor Presidente da Câmara 

Municipal disse que talvez houvesse condições de a fazer, que tinha a ver com as más condições 

da casa e outra, que reclamava por obras, porque as obras que tinham sido feitas não estavam bem-

feitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao assunto colocado pela senhora Ana Sousa disse que aguardará por uma 

resolução, bem como da situação da Almagreira, que o senhor Presidente, na altura, disse que tinha 

sido feito um auto de embargo, mas na verdade, a situação continua a crescer a olhos vistos 

desrespeitando o embargo e, como se sabe, os embargos têm um prazo que quando ultrapassado 

deixa de ter efeito, a não ser que se faça um segundo embargo. -----------------------------------------  

- Referiu que relativamente ao autocaravanismo desregulado, segundo a lei mais recente as 

autocaravanas só podem estar estacionadas e só podem pernoitar em locais próprios, mas a verdade 

é que, como se pode verificar nas fotografias que enviou aos senhores Vereadores e ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal, recentemente, isso não acontece, especialmente no parque de 

estacionamento do Baleal. Ainda sobre as fotografias, relatou que quem as tirou foi confrontado 

por um autocaravanista que não só questionou a legitimidade de quem tirava as fotografias como 

também disse que tinha autorização para estar naquele local. Naquele local em concreto estão 

algumas dezenas de autocaravanas, a maior parte estrangeiras, algumas têm fossas, mas outras não 

e também lá estão, e o que acontece, é que depois temos num problema de saúde pública, porque, 

não havendo casa de banho é utilizado o exterior do veículo e, mesmo havendo fossa onde serão 

depositados os resíduos que depois são colocados na fossa da própria autocaravana. Referiu que 

estas situações devem ser vistas, porque numa situação normal estariam a incumprir, mas na 

situação atual que se está a viver deverão estar a incumprir várias regras para além do código da 

estrada. Disse que, existindo alternativas para o acolhimento destes equipamentos, que existem, 

eles devem ser encaminhados para esse locais e que esse será um trabalho que deve ser feito pela 

Câmara Municipal e pelas autoridades competentes. ------------------------------------------------------  
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- Disse que, relativamente à questão da reabilitação urbana, e após a análise da informação que foi 

prestada a pedido do senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre a compensação de taxas urbanísticas 

por défice de estacionamento nas áreas urbanas, ficou chocada com os valores das taxas. Afirmou 

que, como saberão, a compensação por défice de estacionamento não acontecia antes, pelo menos 

que tivessem conhecimento, cada vez que alguém queria fazer uma alteração no número de frações 

que tivessem de ser aplicadas estas taxas. Disse que as taxas existem no regulamento municipal 

para serem aplicadas, era certo, mas referiu que tinha dúvidas que tivessem sido aplicadas no 

passado e acredita que seja uma aplicação recente. A questão que se colocava era se a Câmara 

Municipal entendia que aquele era o procedimento, porque como se sabe, o regulamento municipal 

está há muito desajustado e há muito tempo que está para ser revisto e, portanto, a questão das 

taxas está associada ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. Afirmou que a 

área em questão é uma Área de Reabilitação Urbana e o que se pressupõe é que estas áreas sejam 

isentas de taxas, para que as pessoas possam fazer a reabilitação da área, fará sentido que as taxas 

sejam aplicadas fora destas áreas, portanto ao aplicar a taxa daquela forma é, na sua opinião, 

contraproducente aos princípios que a própria Câmara Municipal definiu quando aprovou uma 

Área de Reabilitação Urbana e, nesse sentido, solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal 

que trouxesse o assunto à discussão da Câmara Municipal, para se discutir uma solução para a 

resolução daquela questão, porque, na sua opinião, a aplicabilidade de taxas elevadas como aquela, 

fará com que o centro de Peniche não seja reabilitado. ----------------------------------------------------  

- Lembrou o senhor Presidente de Câmara Municipal que havia solicitado uma informação sobre 

um concurso em que a Câmara deliberou que era um lugar de arquiteto que deveria de ser aberto, 

mas o anúncio dizia que também podiam concorrer pessoas com Bacharel em Engenharia Civil e 

a questão que colocou à data era que um técnico de arquitetura é manifestamente diferente de ter 

um técnico de engenharia civil, o que considerou formações totalmente díspares e concluiu que 

ainda não obteve resposta sobre aquele assunto. -----------------------------------------------------------  

- Recordou que existem outras questões colocadas ao senhor Presidente da Câmara Municipal e 

que ainda não foram respondidas, nomeadamente informações sobre médicos de família e a 

situação de um carro em São Bernardino abandonado e que era preciso retirar do local. ------------  

- Solicitou uma vez mais ao senhor Presidente que partilhasse com os elementos da Câmara as 

suas vinte e uma páginas de propostas referentes ao Plano Diretor Municipal e não as propostas 

dos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que relativamente ao processo do incêndio ocorrido no Parque de Campismo confessou 

que não se tinha apercebido que tinha ficado para trás e garantiu que será presente numa próxima 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às duas habitações no Bairro do Calvário disse que uma foi reabilitada, mas, 

infelizmente gastou-se o dinheiro, mas a casa continua a ter muitos problemas de infiltrações e 

humidades. Referiu que julga que este problema estará resolvido, mas a senhora parece não gostar 

muito do local, e que foi dito que se a senhora aceitasse ir para o edifício Coosofi onde ainda havia 

uma ou duas habitações disponíveis, tratar-se-ia da mudança da senhora para esse edifício. A outra 

casa trata-se de um problema mais complexo, tanto que o Chefe de Divisão foi lá, juntamente com 

alguém da área social, fazer a avaliação e já foi solicitado o relatório dessa avaliação para que 

depois se possa deslocar ao local para tentar arranjar solução. Garantiu que é um assunto que não 

está esquecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao embargo disse que pediu a informação sobre aquela situação, mas afirmou que, 

na sua opinião, quem deve acompanhar os processos deverá ser o gabinete jurídico ou a Divisão 

de Administração e Finanças, mas afiançou que colocará essa questão. --------------------------------  

- Em relação ao autocaravanismo e ao que aconteceu no Baleal, se a pessoa disse que tinha 
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autorização, só poderá ser pelo proprietário do terreno e não pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Concordou que se devia agir e garantiu que não tinha a noção que já estavam tantos veículos. 

Afirmou que situação será avaliada com as autoridades competentes, para se conseguir chegar a 

uma solução e ver o que se poderá fazer. --------------------------------------------------------------------  

- Em relação à reabilitação urbana afirmou que não disse à senhora Chefe de Divisão para não 

aplicar. Admitiu que que quando viu, suscitou-lhe outra situação discutida há algum tempo, que 

tinha a ver com o edifício dos Jardins do Mar e com o estacionamento e que talvez tivesse sido 

melhor negociar com o proprietário uma solução destas do que o que se fez, porque acaba por não 

ser utilizado como deveria de ser. Afirmou que gostaria de avaliar com outra profundidade aquela 

questão com a senhora Chefe de Divisão, até porque, há coisas que se passaram em loteamentos e 

que se devem, em seu entender, corrigir e que terá de ser visto caso a caso. --------------------------  

- Indicou que irá pedir a informação à Chefe de Divisão sobre o concurso que a senhora Vereadora 

Cristina Leitão referiu, porque julga que existem dois concursos em aberto e que um deles não era 

só para um arquiteto. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos médicos de família pensava que tinha dado essa informação há dois ou três 

meses, porque a informação que lhe chegou era que não havia falta de médicos de família em todo 

o concelho, que a situação estava paticamente resolvida, mas irá verificar a situação. ---------------  

- Em relação ao carro no Largo do Cruzeiro, disse que solicitou há vários meses a intervenção. 

Disse que existem várias situações graves como esta, mas que a Câmara Municipal não tem um 

armazém para recolher estes veículos, que deixá-los em áreas que não são controladas corre-se o 

risco de serem vandalizados e a Câmara Municipal ser, posteriormente, responsabilizada. 

Informou que solicitou uma informação de todos os veículos referenciados para recolha e onde, 

na sua opinião, deveriam ser depositados. -------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às vinte e uma páginas de propostas que a senhora Vereadora Cristina Leitão 

referiu, afirmou que irá ver em que contexto o referiu e verificar quais são as propostas que poderá 

partilhar 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) Empreitada de remoção de fibrocimento com amianto em edifícios escolares – Escola Básica 

D. Luís de Ataíde, Escola Básica Integrada de Peniche, Escola Secundária de Peniche e Escola 

Básica de Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 110/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Propõe-se à Câmara Municipal que, ao abrigo das suas competências próprias, estabelecidas 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e 

nos artigos 76.º, n.º 1, 98.º, n.º 1 e 148.º, n.º 4, do Código dos Contratos Públicos, delibere no 

sentido de:  

1) Aprovar a classificação e a ordenação final das propostas, indicadas no n.º 2 do relatório final 

do júri, datado de 09 de fevereiro de 2021;  

2) Adjudicar a empreitada ao concorrente n.º 2 – Empribuild, L.da, pelo valor global de 

443.867,50€ (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete euros e cinquenta 
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cêntimos) a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, por se ter demonstrado ser a proposta 

economicamente mais vantajosa para o Município;  

3). Admitir a proposta do concorrente n.º 1;  

4). Excluir a proposta do concorrente n.º 3, nos termos e fundamentos propostos no relatório 

preliminar;  

5) Aprovar a Minuta do Contrato, em anexo ao relatório final.» (Doc.84 DPGU 447.B/OM) -----  

 

2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar para edifício de 

habitação coletiva, a realizar no prédio sito na Rua da Biquinha, n.º 19 e Rua José Ramos, em 

Ferrel, apresentado em nome de António José Patrício Borges Pedreira – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 111/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 António José Patrício Borges Pedreira, em 10 de março de 2020, para 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar para edifício de habitação coletiva, a realizar no 

prédio sito na Rua da Biquinha, n.º 19 e Rua José Ramos, localidade de  Ferrel, 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 17 de fevereiro de 

2021, nomeadamente por: 

1.A área de intervenção da operação urbanística compreende dois prédios / artigos matriciais, 

pelo que apenas poderá ser licenciada caso o proprietário formalize a unificação dos artigos e 

apresente a certidão da conservatória do registo predial devidamente atualizada; 

2.Afigura-se no projeto de arquitetura uma altura de fachada de 8.45m, correspondendo a 3 pisos 

acima da cota de soleira. Julga-se que a altura das fachadas proposta compromete os aspetos 

formais e funcionais do conjunto edificado onde se insere e atua em incumprimento com o disposto 

no n.º 3.1 do artigo 11.º do RPDM e com o artigo 59.º do RGEU; 

3.Em reposta ao número anterior, o projeto de arquitetura não deverá propor uma altura de 

fachada superior ao equivalente a dois pisos acima da cota de soleira, de modo a que não 

ultrapasse a cércea da mesma frente edificada, no troço de rua compreendido entre duas 

transversais, onde se integra o edifício a ampliar, articulando com o disposto no artigo 59.º do 

RGEU; 

4.No que se refere ao logradouro, verifica-se que não respeita o estabelecido no artigo 23.º do 

RMUE, pela ausência de afastamento mínimo à estrema da propriedade, bem como atua em 

desconformidade com o disposto no artigo 62.º do RGEU; 

5.Mais se observa, que o projeto de arquitetura não respeita o estalecido no artigo 37.º do RMUE 

e na alínea d) do n.º 3.1 do artigo 11.º do RPDM, nomeadamente, pela ausência de lugares de 

estacionamento. A ausência de lugares de estacionamento, excetuando na moradia preexistente, 

provoca uma sobrecarga nos níveis de serviço de infraestruturas, direcionando a operação 

urbanística para geradora de impacte semelhante a um loteamento, conforme previsto na alínea 

c) do artigo 11.º do RMUE;  

6.Face ao exposto no número anterior, a operação urbanística deve prever áreas para espaços 

verdes e equipamentos de utilização coletiva, conforme previsto no n.º 5 do artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, ou obrigar o requerente ao pagamento de uma compensação 

ao município, em numerário ou em espécie, na ausência ou impossibilidade de cedência das áreas 

previstas para esses fins.» (Doc.85 DPGU 254/20) -------------------------------------------------------  
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3) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação e de comércio e/ou 

serviços, e muros de vedação, a realizar no prédio sito na Avenida do Mar, no Baleal, 

apresentado em nome de Irene Fonvieille & Marlene, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 112/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no artigo 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 edifício de habitação e de comércio e/ou serviços, e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Avenida do Mar, localidade de Baleal, apresentado em nome 

de Irene Fonvieille & Marlene,L.da, no dia 13 de março de 2020, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de fevereiro 

2021, nas seguintes condições: 

É da competência do requerente executar as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização 

na frente do seu prédio, conforme estabelecido no artigo 50.º do RMUE. O prédio em apreço já 

se encontra marginado por passeio e estacionamento público, todavia, deverá o requerente 

acautelar a requalificação do mesmo, bem como executar as obras necessárias para 

compatibilização com o proposto em projeto, nomeadamente, reformulação do lancil e 

eventualmente de lugares de estacionamento, devendo este ser rampeado na frente do acesso à 

garagem e reto no restante. Deverá em sede de apresentação de projetos de especialidades, 

apresentar peças gráfica que demonstre a solução de acesso a veículos ao prédio.» (Doc.86 

DPGU 271/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de armazém, a realizar no 

prédio sito na Rua do Outeiro, n.º 47, em Ferrel, apresentado em nome de Daniel Rosmaninho 

Pombo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 113/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 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 demolição do existente e construção de armazém, a realizar no prédio sito na Rua do 

Outeiro, n.º 47, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Daniel Rosmaninho Pombo, no dia 

27 de julho de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de fevereiro de 2021.» (Doc.87 DPGU 644/20) -------  

 

5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de armazém, a realizar no prédio sito 

na Rua António Maria de Oliveira, n.º 41, em Peniche, apresentado em nome de António 

Francisco Rosa dos Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 114/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 e ampliação de armazém, a realizar no prédio sito na Rua 

António Maria de Oliveira, n.º 41, localidade de Peniche, apresentado em nome de António 

Francisco Rosa dos Santos, no dia 14 de agosto de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe 
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da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de fevereiro de 2021, 

nas seguintes condições: 

1. A cobertura do edifício deverá ser composta por duas águas e a guarda do terraço deverá ser 

metálica com elementos verticais, de modo a contribuir para a integração harmoniosa no conjunto 

edificado onde se insere. 

2. Verifica-se uma discrepância ente a área detetada em peças desenhadas e a área descrita na 

certidão permanente da conservatória do registo predial. Pelo que deverá o requerente entregar 

uma certidão atualizada em sede de entrega de projetos de especialidades, ou antes.» (Doc.88 

DPGU 717/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, garagem e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 54, em Ferrel, apresentado em 

nome de Simon Gonçalves – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 115/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 bifamiliar, garagem e muros de vedação, a 

realizar no prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 54, localidade de  Ferrel, apresentado em 

nome de Simon Gonçalves, no dia 20 de outubro de 2020, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de fevereiro de 

2021, nas seguintes condições: 

1. De modo a contribuir para a integração harmoniosa no conjunto edificado onde se insere, 

preservando a linguagem arquitetónica dominante (ver fotografia do local infra), em consonância 

com o disposto no artigo 21.º do RMUE, deverá o projeto ser reformulado quando ao tipo de 

cobertura, devendo apresentar uma cobertura de telha cerâmica composta por duas águas no 

volume referente à moradia, com beirado, bem como anular o elemento de ornamento que se 

afigura na fachada principal, identificado com a referência “3”, e substituir o material da guarda 

(vidro) por elementos verticais metálicos. 

2. Verifica-se uma discrepância ente a área detetada em peças desenhadas e a área descrita na 

certidão permanente da conservatória do registo predial. Pelo que deverá o requerente entregar 

uma certidão atualizada em sede de entrega de projetos de especialidades, ou antes.» (Doc.89 

DPGU 1001/20) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para demolição do imóvel existente, no prédio sito na Rua António 

Cervantes e António Maria de Oliveira, em Peniche, apresentado em nome de Ângulos 

Ponderados, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 116/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 licenciamento ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 04 de 

novembro de 2020, em nome de Ângulos Ponderados, L.da, para demolição do imóvel existente, 

no prédio sito na Rua António Cervantes e António Maria de Oliveira, localidade de Peniche, 

conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 17 de fevereiro de 2021, na seguinte condição: 

O requerente deverá apresentar um pedido de licenciamento para construção nova, no prédio em 

apreço, no sentido de cumprir os objetivos estabelecidos no Programa Estratégico de 
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Reabilitação Urbana, no que advém a prioridade de reabilitação do centro urbano, visto que o 

edifício existente se encontra em área de Reabilitação Urbana.» (Doc.90 DPGU 1056/20) --------  

 

8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de armazém, a implantar 

no prédio sito na Rua da Junqueira, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Emma 

Alexandra Dahl – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 117/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro 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 Emma Alexandra Dahl, em 19 de novembro de 2020, sobre a viabilidade 

para construção de armazém, a implantar no prédio sito na Rua da Junqueira, localidade de Serra 

d´El-Rei, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datada de 17 de fevereiro de 2021, nomeadamente pela operação 

urbanística contrariar o disposto no artigo 16.º do RPDM de Peniche.» (Doc.91 DPGU 1112/20) 

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

9) Sinalização rodoviária no acesso à garagem do n.º 2, sita na Praceta da União, em São 

Bernardino – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 118/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Nos termos do artigo 112.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) e de acordo com 

a deliberação camarária n.º 1077/2020, de 26 de outubro de 2020, foi o interessado notificado, 

através do nosso ofício n.º 4495, de 11 de novembro de 2020, que dispunha do prazo de 15 dias, 

a contar da data de receção da notificação, para se pronunciar, preferencialmente por escrito, 

acerca do projeto de decisão proferido. O prazo concedido mostra-se ultrapassado, sem que nada 

tenha sido junto ao processo. Assim, deverá a Câmara Municipal deliberar no sentido do anterior 

projeto de decisão passar a definitivo, com base nos motivos e fundamentos constantes da 

informação da Divisão de Obras Municipais (DOM) n.º 272/2020, de 22 de setembro de 2020.» 

(Doc.92 NIPG 13432/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

10) 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 119/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«No âmbito das atribuições prevista nas alíneas j) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

setembro: 

- Atribua um apoio financeiro, anual, no valor de 110.150,00€, para apoio, implementação e 
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reforço das atividades de proteção civil do concelho de Peniche e ações conexas desenvolvidas 

pela AHBVP; 

- Atribua um apoio financeiro, num valor anual estimado de 37.800,00€, a fim de dotar a AHBVP 

com equipamentos e infraestruturas para a Promoção da Gestão Florestal e Defesa da floresta; 

e 

- Aprove a minuta do Protocolo de Colaboração 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 AHBVP.» 

(Doc.93 NIPG 20973/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

11) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de 

Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

referentes ao mês de janeiro de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos: ----------------------------  
Deliberação n.º 120/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, 

CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças), 

e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referente ao mês de janeiro de 2021. 

 

12) Horas extra dos trabalhadores do Município, referente ao mês de janeiro de 2021 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 121/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos 

trabalhadores do município, referente ao mês de janeiro de 2021. --------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

13) Arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no Parque Municipal de Campismo 

e Caravanismo – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 122/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 18 de fevereiro de 2021, relativa ao arrendamento de um imóvel, destinado a 

comércio, sito no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo para que seja apenso o ofício da 

Fersimpa – Sociedade Comercial Imobiliária, S.A., referido no processo, registado sob o n.º 15647, 

em 16 de outubro de 2020, devendo o assunto ser presente numa próxima reunião de Câmara. 

(NIPG 16505/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

14) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em Atouguia da Baleia – Pelouro 

da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 123/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a deliberação da Câmara Municipal, de 18 de janeiro de 2021, número 26, que 

aprovou o novo plano de trabalhos e respetivo plano de pagamentos, da empreitada de 

“Requalificação do Forte da Consolação”, e, ainda, a modificação objetiva do contrato conforme 

a alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP, designadamente do prazo de execução da obra que 

passará para 360 dias, proponho que a Câmara Municipal de Peniche, nos termos do n.º 1 do 
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artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprove a minuta da adenda ao contrato a celebrar 

com a empresa, In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, L.da. 

Anexo a minuta da adenda ao contrato a celebrar com a empresa, In Situ, Conservação de Bens 

Culturais, Unipessoal, L.da.» (Doc.94 NIPG 2589/21) ----------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a janeiro de 2021, e fundos disponíveis referentes a janeiro 

e fevereiro de 2021 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 124/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mapas de controlo 

orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, 

referentes a janeiro de 2021, e fundos disponíveis referentes a janeiro e fevereiro de 2021. (NIPG 

2555/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 3) – Pelouro das Finanças: -  
Deliberação n.º 125/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 18 de fevereiro 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 3, conforme consta dos documentos anexos à referida 

informação.» (Doc.95 NIPG 2741/21) -----------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

17) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas 

– Freguesia de Atouguia da Baleia: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 126/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º 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, a substituição do trabalhador Luís Alberto Veríssimo Ferreira 

pelo trabalhador José Manuel Vieira Antunes, com efeitos desde o dia 01 de dezembro de 2020, e 

aprove a seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – versão 06 a que se refe o artigo 5.º do 

Contrato de Execução de Competências Delegadas: 

 

Anexo I.06 

Nome 

José Manuel Vieira Antunes 

José Luís Sousa Pereira 

José Francisco 

Mário Manuel Henriques Franco 

José Fernando S. Henriques 

Fernando Rodrigues Henriques 
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António José Dias Silva 

Afonso José Pereira Faustino 

Joaquim Oliveira Gavino 

(Doc.96 NIPG 2037/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

18) Informação relativa a linha de água obstruída na zona Oesnor, costa norte do concelho de 

Peniche – Pelouro da Proteção Civil: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 127/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 007/21, 

de 08 de fevereiro de 2021, do Serviços Municipal da Proteção Civil, relativa a linha de água 

obstruída na zona Oesnor do concelho de Peniche (entre a Almagreira e o Pico da Mota). (NIPG 

2767/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 128/2021: 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 quarenta 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 

05 de abril 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) 

_____________________________________ 


