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ATA N.º 9/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Peniche, 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 - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

habitação multifamiliar, a implantar no prédio sito no Caminho dos Moinhos, em Peniche, 

apresentado em nome de João Manuel da Silva de Campos – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia 

multifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 37, em Ferrel, apresentado em 

nome de Eurico José Conceição Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação coletiva, a 

realizar no prédio sito na Rua Joaquim Pedro, n.º 4 e 6, e Rua Mendo Fróis Osório, n.º 20, nos 

Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Luís Faustino Pereira - Cabeça de Casal da 

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

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

habitação multifamiliar (4 fogos) com cedência ao domínio público, a implantar no prédio sito na 

Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Construções Areia Fina, L.da – Pelouro do 

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

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para proposta de edificação 

de acordo com o estudo elaborado para o local, no âmbito do processo R1237/04, a implantar no 

prédio sito no Alto de Santana, em Peniche, apresentado em nome de Duarte Moisés Pinto 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para edificação de habitação unifamiliar, a realizar no 

prédio sito no Bairro dos Sousas, n.º 6 - Casal da Estalagem, no Casal da Vala, apresentado em 

nome de Magda Cristina Marques Mendes Ferreira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de condomínio com onze fogos, 

piscina e muros de vedação com destaque de parcela, para o prédio sito no Casal dos Ninhos - 

Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado em nome de Construções Vila Maria, L.da – Pelouro do 

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

 ------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição do existente e 

construção de edifício de habitação, a implantar no prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n.º 36 

e 38, em Peniche, apresentado em nome de Coleus, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da 

licença n.º 132/19, a realizar no prédio sito na Rua da Saudade, n.º 24, em Ferrel, apresentado em 

nome de Anastácio da Conceição Oliveira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para demolição parcial do existente e construção de 

edifício de habitação, comércio e/ou serviços, a realizar no prédio sito na Rua D. Luís de Ataíde, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 08.03.2021 * Livro 112 * Fl. 170 

n.º 23, 25 e 27, em Peniche, apresentado em nome de Ana Pedreiro Rocha – Pelouro do 

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

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

 ------------------- 11) Homologação de auto de vistoria para efeitos de receção provisória total das 

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

Ângelo Franco Sousa e outros – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------  

 ------------------- 12) Sinalização vertical e colocação de prumos de madeira tratada no acesso à 

praia da Cova da Alfarroba, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -----------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Candidaturas GAL Pesca Oeste: “PHAROS: Guardiões do Mar” – Pelouro 

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

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

de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL, para requalificação de 

um talude entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche – 

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

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Movimento anual da Rede Escolar da educação Pré-Escolar e Escolas Básicas 

do 1.º Ciclo, para o ano letivo 2021/2022 – Pelouro da Educação; --------------------------------------  

 ------------------- 16) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2020/2021 – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Abertura de procedimento concursal comum, para ocupação de três postos de 

trabalho previstos no mapa de pessoal de 2021 e não ocupados – Pelouro dos Recursos Humanos; 

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

 ------------------- 18) Aquisição de um prédio, sito na Rua Santo António, em Bufarda – Luís 

Manuel Pereira Guilherme Ribeiro – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------  

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

 ------------------- 19) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Nelson Cardoso – 

Pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – 

Pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Smart Aqua - Aceleradora para a Economia Azul – Pelouro da Administração 

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

 ------------------- 22) Relatório de Gestão de Contas, referente ao ano 2020, plano de atividades e 

orçamento, para o ano 2021, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. ------  

 ------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinco 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, e Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a dez da ordem do dia. ------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

- Deixou uma saudação a propósito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, afirmando 

que as Mulheres marcam as vidas de todos e a todos ajudam a viver melhor. Fez uma saudação 

especial a todas as mulheres que, neste ano particularmente difícil, têm estado na frente de 

combate, na saúde, nos bombeiros e em todas as outras áreas onde fazem sempre a diferença. 

Deixou um bem-haja a todas as mulheres, com uma menção especial não só às três mulheres 

presentes em reunião de Câmara, mas a todas que fazem parte da Câmara e nos acompanham 

durante o ano.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a doença pandémica Covid-19, referiu que estava esperançoso que os números baixassem 

rapidamente, ainda que o que se tem verificado esteja na média. Manifestou, ainda assim, alguma 

preocupação para com o desconfinamento, inevitável, que se estará a prever, precisamente devido 

aos números registados no passado, nomeadamente a partir de setembro, que demonstram que 

começámos o anterior desconfinamento com números baixos, mas que em janeiro havia um 

número absurdo de casos ativos. Referiu que se registaram quinze casos positivos durante o mês, 

o que revelava que o risco ainda permanecia real. Fez votos que, com a abertura das escolas, não 

se vá estragar tudo novamente, particularmente enquanto não houver a imunidade de que se fala e 

garantiu que continuar-se-á a fazer o que compete à Câmara para controlar o que for possível.  ---  

- Transmitiu que se está a discutir, no seio da OesteCim, a realização conjunta de um dia de 

homenagem aos profissionais e voluntários que têm estado na frente de combate à Covid-19, um 

dia por ano, e que também foi abordada a possibilidade do dia de feriado de cada concelho passar 

a ser considerado, também, como um dia de luto municipal pelas vítimas da Covid-19. ------------  

- Informou que a Dra. Ana Cláudia Guedes estará presente em reunião de Câmara dia 22 ou no dia 

29 e março, a Comissão de Festa em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, em princípio no 

dia 22, e que o arqueólogo Luís Rendeiro pediu para apresentar o seu projeto de doutoramento, o 

que virá à reunião no dia 29 e, ainda, que uma equipa que está a trabalhar no projeto de um livro 

sobre Peniche também solicitou fazer a apresentação ao executivo municipal e, se for possível, 

estarão presentes em reunião de Câmara ainda durante o mês de março. -------------------------------  

- Comunicou que, em relação ao Plano Diretor Municipal, se está a trabalhar no sentido de, na 

primeira reunião pública de abril, contar com a presença das equipas interna e externa, para que se 

possa finalmente avançar com o trabalho feito, a fim de se discutir e acelerar o processo, na medida 

do possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, por lapso, não consta da ordem de trabalhos da reunião a discussão da Portaria da 

Berlenga, da plataforma e da carga humana. Disse que transmitiu também a sua opinião na última 

reunião da cogestão da Berlenga, mas que queria colocar à consideração dos colegas que, na sua 

opinião, a Câmara deveria marcar posição junto do senhor Secretário de Estado do Ordenamento 

e do Ambiente e defender de que a plataforma poderá ser trabalhada e experimentada em 2021 

para permitir ser ajustada a eventuais problemas e alterada para um melhor funcionamento a partir 

de 2022. Acrescentou que também partilhou na reunião da cogestão, e que considerava importante 

a defesa desta posição, que em relação à carga humana se considerasse o número estipulado na 

Portaria de quinhentos e cinquenta a contabilizar pelas partidas, permitindo assim que não sejam 

contabilizados para esses números quem fica na Ilha a pernoitar quer no parque de campismo, nos 

quartos do restaurante e mesmo na Fortaleza, ou seja, o controlo far-se-ia em terra, na partida, não 

devendo partir diariamente mais de quinhentas e cinquenta pessoas em permanência o que, não 

sendo fácil de controlar, pelo menos permitiria defender o essencial de todos os que fazem da 

Berlenga vida. Solicitou aos restantes senhores Vereadores que partilhassem a sua opinião sobre 

o assunto, para que pudessem consensualizar uma posição para avançar com uma comunicação, 

tanto à cogestão como ao senhor Secretário de Estado. ---------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 
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-Agradeceu a mensagem do Dia da Mulher. ----------------------------------------------------------------   

- Informou que participou numa reunião, por videoconferência, com os membros da rede cultura 

2027 e transmitiu que se esteve a preparar o que será a rede cultura para o ano corrente, dando nota 

que, no final do ano, serão selecionadas as cidades finalistas a nível nacional. Afirmou que, na 

próxima reunião, vai tentar trazer o plano de atividades para dar conhecimento aos senhores 

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

- Comunicou que no próximo dia 20 de março, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, 

será gravado, para posterior transmissão, uma homenagem dos nossos fadistas a Carlos do Carmo.

  

- Referiu que se encontra a trabalhar num protocolo com os ranchos folclóricos e as bandas 

filarmónicas, à semelhança do que foi feito com o Grupo Coral Stella Maris. ------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Associou-se aos votos e às felicitações endereçadas pelo senhor Presidente e associadas ao Dia 

Internacional da Mulher. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou que o dia anterior foi um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica que 

tem vindo a registar um crescimento, associado à pandemia. --------------------------------------------  

- Leu o poema Mulher de Ary dos Santos homenageando assim todas as mulheres. -----------------  

- Felicitou, na pessoa do senhor Vereador Rogério Cação, o centenário do Partido Comunista 

Português, um partido que caracterizou como basilar da nossa democracia, que permitiu 

chegarmos ao que vivemos atualmente com o 25 de abril, um trajeto de um século que tem 

beneficiado a liberdade atual. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à opinião que o senhor Presidente solicitou sobre a Berlenga referiu que 

manifestou a sua opinião na reunião da cogestão, bem como na altura da consulta pública. 

Concordou que se deve contestar a plataforma que, na sua opinião, só irá causar entraves e 

complicações porque o controlo terá de ser realizado em terra, exemplificando com o parque de 

campismo que, em julho de 2019 estava lotado nas reservas do Município, mas só havia oito tendas 

montadas, o que demonstra que fazer um pré-registo não será garantia de que a pessoa se desloque 

efetivamente. Quanto à questão carga humana manifestou a sua concordância para com o que disse 

o senhor Presidente, ou seja, quem lá pernoitar não deve contar para os quinhentos e cinquenta da 

capacidade de carga, deverá contar na viagem de ida e na viagem de regresso, e também, para com 

o controle efetuado em terra, porque terá de ser feito independentemente de existir ou não a 

plataforma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
- Associou-se aos votos endereçados pelos colegas a propósito do Dia Internacional da Mulher, 

disse que as mulheres desempenham um papel muito importante na sociedade e referiu que existem 

ainda muitas assimetrias no tratamento das mulheres, sobretudo em lugares de direção e gestão e 

devemos tender a amenizar essas assimetrias. Acrescentou que as mulheres são a âncora e um pilar 

das famílias essenciais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conhecimento que irá visitar as instalações da Comissão de Proteção a Crianças e Jovens, 

no fundo, as instalações e as condições em que se encontram, neste momento, e as futuras 

instalações onde irão trabalhar, entretanto. ------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que tinha algumas questões relacionadas com a questão da Berlenga colocada pelo 

senhor Presidente. Referiu que, em seu entender, uma tomada de posição por parte da Câmara 

Municipal implicará algum formalismo. Disse que implicará, em seu entender, que a Câmara tome 

uma deliberação com a posição sobre o assunto. Referiu que também tinha uma ideia sobre o 

funcionamento da plataforma, sobre o destino da receita proveniente da taxa turística, sobre a carga 

humana e a sua contabilização e que, em seu entender, a Câmara deverá tomar uma posição clara 
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e inequívoca. Considerou, por tudo isso, muito importante que, atendendo à sensibilidade que 

aquela matéria deve inspirar, se deve fazer essa tomada de posição sob a forma de uma deliberação, 

com todo o formalismo que a questão implica.  ------------------------------------------------------------  

- Deu nota, particularmente à senhora vice-presidente Ana Rita Petinga, que a propósito da reunião 

do dia 12 de outubro de 2020, onde a Câmara Municipal tomou a deliberação número 1041/2020 

sobre a atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro para 

uma atuação da banda filarmónica União 1º de Dezembro no evento “Peniche Mar de Natal”, e 

que, na altura a senhora vice-presidente trouxe uma proposta para se apoiar financeiramente a 

banda com o pretexto da atuação, mas explicou posteriormente no decurso da sua intervenção que 

havia também a necessidade desse apoio financeiro para procederam à aquisição de mais 

instrumentos musicais dos quais careciam. Afirmou que esteve a revisitar a sua intervenção sobre 

aquela matéria porque esteve a ouvir a gravação e que fez chegar essa posição à Sociedade 

Filarmónica, considerando que houve um erro ou de interpretação ou no envio da mensagem, uma 

vez que a Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro ficou com a ideia de que teria havido, 

particularmente da sua parte, uma obstaculização àquele subsídio. Afirmou que isso não 

corresponde à verdade, uma vez que se tomou uma posição no sentido de se mostrar disponível 

para votar aquele apoio, mas que considerava que, numa lógica de transparência, se deveria 

celebrar um protocolo para a atribuição daquele apoio financeiro, tanto que a deliberação foi de 

retirar da ordem do dia para que fosse celebrado um protocolo em que se especificasse o apoio a 

atribuir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o relatório da ocorrência do rebanho em Ferrel. ----------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Esclareceu que informou a Sociedade Filarmónica que tinha sido solicitado que se retirasse o 

ponto da ordem do dia da reunião de Câmara e, na sua opinião corretamente, porque tinha 

explicado a situação dos empréstimos que existiam para os instrumentos, para ir a uma outra 

reunião de Câmara com aquela explicação. Informou, também, e deu conhecimento disso aos 

senhores Vereadores, que não trouxe o protocolo mais cedo porque lhe foi explicado pela senhora 

Chefe de Divisão que ao fazê-lo, indicando que seria para a aquisição de instrumentos musicais, 

estariam a violar o regulamento do associativismo, sendo, portanto, necessário considerar para 

esse efeito um outro apoio extraordinário, eventualmente através do pelouro da cultura. Deu conta 

que daí resultava a preocupação em fazer o protocolo com as bandas e com os ranchos, um 

protocolo que permita a resolução dessa situação, ou seja, que permita tanto a aquisição de 

instrumentos como a aquisição de trajes. Garantiu que se houve um mal-entendido o vai retificar 

porque não foi, de todo, a mensagem que pretendia transmitir. ------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que gostaria de ouvir os restantes colegas sobre as questões da Berlenga, lamentando a 

sua falha em não agendar aquele ponto, mas considerou que não será por uma semana que o 

processo se atrasará. Colocou os senhores Vereadores à vontade para partilharem as suas opiniões 

sobre o assunto, uma vez que as questões são claras, agradecendo antecipadamente eventuais 

contributos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão da banda filarmónica, disse que o que está em causa são as situações 

diferenciadoras em que se devem apoiar as bandas, os ranchos e os grupos corais. Referiu que terá 

de se mexer no regulamento do Associativismo, o que foi anteriormente e frequentemente 

referenciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação aos animais de Ferrel deu conta que recebeu um email na sexta-feira, ao qual 

respondeu no domingo e garantiu que partilhará o relatório com a Câmara assim que que estiver 

complementado com mais informações que, entretanto, se tem vindo a receber. ---------------------  
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Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
- Associou-se aos votos endereçados. ------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que esperaria que o senhor Presidente agendasse o assunto da Berlenga formalmente 

para que o mesmo pudesse ser debatido e discutido. ------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Felicitou o centenário do Partido Comunista Português e agradeceu o cumprimento do senhor 

Vereador Mark Ministro. --------------------------------------------------------------------------------------  

- A propósito do Dia Internacional da Mulher leu um poema de sua autoria, inserido no seu livro, 

em homenagem às mulheres e dedicado a todas as mulheres. --------------------------------------------  

- Associou-se à preocupação sobre o aumento da violência doméstica que, em altura de 

confinamento, aumentou grandemente e assumiu outras formas, como a violência intelectual e 

psicológica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua concordância, no essencial, quanto às questões de controlo de pessoas e das 

receitas. Concordou com o senhor Vereador Filipe no sentido de se formalizar a posição da Câmara 

por meio de uma deliberação e com o senhor Vereador Mark Ministro no que se respeita ao 

controlo das pessoas e à plataforma. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se ao Dia Internacional da Mulher, cumprimentando todas as mulheres pelo seu dia e 

por tudo o que leva a que aquele dia ainda tenha de ser celebrado, nomeadamente a falta de 

igualdade entre homens e mulheres.--------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se, também, ao Dia Internacional das Vítimas de Violência Doméstica, que 

caracterizou como uma infeliz realidade para as mulheres e para a sociedade em que vivemos. ---  

- Felicitou, na pessoa do senhor Vereador Rogério Cação, o centenário do PCP, cujo papel na 

democracia portuguesa se mantém muito importante. -----------------------------------------------------  

- Em relação à Covid-19 questionou se a Câmara está a acompanhar o plano de vacinação no 

concelho, concretamente, se havia dados acerca de quantas pessoas foram vacinadas e a quantidade 

de vacinas que chegaram. Sobre o desconfinamento afirmou que o que é certo é que o senhor 

Primeiro Ministro afiançou que só falará sobre esse assunto dali a três dias e que se sabe que esse 

plano não será feito de uma só vez. Sugeriu que se espere pela divulgação do plano para se realizar 

falar sobre o assunto em reunião de Câmara.  --------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Berlenga, disse que estava de acordo com o que foi dito e que a Câmara 

Municipal deveria apresentar uma posição de força, uma posição formal, o que implicava uma 

deliberação. Solicitou que se agendasse o assunto para a próxima reunião de Câmara. --------------  

- Sobre a questão da Sociedade Filarmónica, que também o incomodou, deu conta também ter 

falado com a Presidente da Filarmónica e ter ficado com a ideia que as coisas estariam mal 

contadas, pelo que foi ouvir a gravação da já referida reunião de Câmara e sugeriu, à senhora vice-

presidente, que fizesse o mesmo trabalho de audição. Afirmou que ninguém se manifestou contra 

a atribuição do subsídio, mas apenas foram levantadas algumas questões, nomeadamente de 

transparência, mas o documento não foi nem aprovado nem chumbado, foi retirado da ordem de 

trabalhos para ser alterado e melhorado. Referiu que o facto de existir um regulamento do 

Associativismo não implica que não se possa fazer outros protocolos com associações e que a 

senhora Chefe de Divisão não faz a lei na Câmara.  -------------------------------------------------------  

- Leu um artigo de jornal datado de 18 de fevereiro, sobre o IC11, com o título “Autarca de Vila 

Franca de Xira considera a ligação a Peniche estruturante” o que considerou que por ser tratar 

do apoio muito importante de alguém fora da OesteCim que deve ser aproveitado no sentido de 

pressionar para que o investimento naquela ligação se torne uma realidade. --------------------------  
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- Referiu que tem visto muitos ecopontos e moloks com muito lixo orgânico espalhado e chamou 

a atenção para essa questão. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou porque motivo se tinha fechado e de quem era a responsabilidade de se ter fechado o 

acesso à zona do Cabo Carvoeiro, onde se situa o restaurante Nau dos Corvos. ----------------------  

- Afirmou que esperava que tivesse havido algum contacto com o concessionário da cafetaria e do 

minimercado do parque de campismo municipal. ----------------------------------------------------------  

- Transmitiu que ainda não recebeu um conjunto de informações que solicitou anteriormente, 

nomeadamente a informação acerca do processo de inquérito ao setor da Educação, a informação 

sobre os asfaltamentos referidos no jornal municipal, a informação da vistoria do cemitério de 

Ferrel e a questão da falta de informação à Câmara Municipal relativamente à intervenção do 

senhor Carlos Mota na reunião de Câmara de 7 de setembro. --------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
- Garantiu que haverá oportunidade para falar do IC11 mais tarde e que o problema assentava no 

valor avultado necessário para aquele investimento, havendo outros troços mais prioritários, pelo 

menos, no entendimento das discussões na OesteCim. ----------------------------------------------------  

- Sobre a recolha do lixo disse que serão questões pontuais, mas que ao domingo estas questões 

não são fáceis de resolver, ainda solicitou aos senhores Vereadores que lhe enviassem uma 

mensagem quando se deparassem com essas situações. ---------------------------------------------------  

- Comunicou que foi a Capitania que solicitou à Câmara Municipal, tal como na primeira fase de 

confinamento, que se fechasse o acesso ao Cabo Carvoeiro e que foi feito com a coordenação dos 

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

- Transmitiu que sobre a questão do concessionário do parque de campismo também ficou 

surpreendido, asseverou que haverá oportunidade de debater o assunto numa das próximas 

reuniões e que se está a recolher mais informação. --------------------------------------------------------  

- Sobre o processo do setor da Educação deu conta que não se conseguiu fechar uma parte do 

dossier, que não depende dos serviços internos, referente ao processo disciplinar e que a sua 

intenção é que seja presente à Câmara na totalidade para se concluir o assunto. ----------------------  

- Afirmou que se encontra a aguardar um conjunto de informações, mas que não tem havido 

capacidade para lhes dar resposta, solicitou um pouco mais de paciência da parte dos senhores 

Vereadores, mas afiançou que assim que tiver a informação dos asfaltamentos a partilhará. -------  

- Informou que tinha uma parte substancial da informação sobre o cemitério de Ferrel que pretendia 

que constasse no relatório, adiantando que houve, efetivamente, um mal-entendido que ele próprio 

o havia criado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à intervenção do senhor Carlos Mota numa reunião de Câmara disse que a informação 

não podia ser produzida sem que se chegasse primeiro a uma conclusão, o processo continua a ser 

trabalhado e acompanhado, tendo havido já reuniões com os advogados dos proprietários do lote 

em causa. Afirmou que se está a tentar regularizar o processo de acordo com as normais legais e 

que se procura dar respostas não só ao senhor Carlos Mota, como à parte visada no processo, mas 

que aquele não era um processo de fácil resolução.--------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Esclareceu que não estava a solicitar uma resposta ao senhor Carlos Mota, mas que a Câmara 

continua a não saber nada sobre o processo, a Câmara desconhece o que foi feito, qual é a 

complicação, o que viola do ponto legal, quais as hipóteses que existem para resolver aquilo que 

viola do ponto de vista legal e a Câmara gostava de saber e não sabe. ---------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
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- Afirmou que se estava a aferir se os argumentos apresentados terão razão de ser ou não. Solicitou 

à senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que pudesse informar os 

senhores Vereadores sobre os vários procedimentos que tiveram lugar, as questões discutidas e 

avaliadas, as idas dos técnicos ao local, no fundo, uma breve informação sobre o processo em 

questão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
- Informou que o processo pertencente à senhora Catarina Amador se encontra na tutela da 

legalidade, ou seja, no Gabinete Jurídico e não na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

onde até dezembro foi todo tratado. Procedeu a um breve resumo dos procedimentos por parte da 

DPGU, nomeadamente, que o processo tinha um embargo por contrariar o alvará de loteamento, 

uma informação da fiscalização técnica da DPGU, tendo havido, no entanto, a necessidade de 

analisar a resposta ao embargo que a requerente procedeu. Acrescentou que a resposta da 

requerente não satisfez o que motivou o embargo, pelo que solicitaram a presença da requerente e 

do seu técnico, para que se arranjasse uma solução e esclarecer os motivos pelos quais o processo 

contrariava o alvará, algo que os senhores não afirmavam não perceber. Foi esclarecido e 

mostrado, qual a razão de o processo contrariar o alvará, inclusive com uma ida ao local com 

técnicos da DPGU, com o topógrafo que fez o levantamento do lote em causa e de mais quatro 

lotes que se encontram na mesma questão de incumprimento futuro, porque não estão devidamente 

picados. A DPGU picou os lotes, representou a estrutura viária da frente do lote, picou o lote em 

questão e enviou toda a informação em dezembro tendo a requerente sido notificada de todo o 

trabalho efetuado. Foram feitas atas das reuniões onde as partes acordaram os procedimentos e, 

entretanto, ainda não deu entrada a alteração ao loteamento como tal à data ainda ao houve o 

levantamento do embargo. Afirmou que não poderá acrescentar mais, porque o processo está no 

Gabinete Jurídico e que a DPGU só voltará a ser envolvida no processo quando a requerente 

solicitar novamente a administração e licenciamento da legalização, o que ainda não aconteceu, 

pelo que se estará a aguardar a entrada de novos elementos para dar seguimento ao processo de 

legalização. Manifestou a sua disponibilidade para a elaboração de um relatório caso ainda 

persistam dúvidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Afirmou que a senhora Chefe de Divisão podia e devia elaborar o relatório para que a Câmara 

tenha o devido conhecimento, uma vez que as questões não foram suscitadas ao senhor Presidente 

da Câmara, mas a toda a Câmara e, à data, não sabiam de nada. Em relação ao processo estar na 

tutela da legalidade referiu que o gabinete jurídico municipal era inexperiente em tratar processos 

daquela natureza e que, face à gravidade do processo, deveria ser apoiado externamente por quem 

percebe de licenciamento de obras e de direito do urbanismo. -------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a senhora Chefe de Divisão tem estado em contacto, quase permanente, com a Dra. 

Fernanda Paula Oliveira, em relação àquele processo e a outros, pelo que, naturalmente, se tem 

recorrido do seu apoio. Esclarecei que o processo não foi encaminhado para um gabinete externo, 

que se aguardam as conclusões nesta fase e que se for necessário, tal como se fez noutros 

processos, avançar-se-á para um gabinete externo.  -------------------------------------------------------  

 

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

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

multifamiliar, a implantar no prédio sito no Caminho dos Moinhos, em Peniche, apresentado 

em nome de João Manuel da Silva de Campos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------  
Deliberação n.º 156/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 03 de março de 2021, relativa ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade para construção de edifício de habitação multifamiliar, a implantar no prédio sito no 

Caminho dos Moinhos, em Peniche, apresentado em nome de João Manuel da Silva de Campos, 

para que, no dia 22 de março de 2021, a Câmara Municipal se desloque ao local para averiguar a 

situação, com a presença dos técnicos da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, devendo o assunto ser presente na reunião de 

Câmara de 22 de março de 2021. (DPGU 26/20) ----------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia multifamiliar, 

a realizar no prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 37, em Ferrel, apresentado em nome de 

Eurico José Conceição Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------  
Deliberação n.º 157/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 Eurico José Conceição Doirado, em 16 de junho de 2020, para 

demolição do existente e construção de moradia multifamiliar, a realizar no prédio sito na Rua 

1.º de Dezembro, n.º 37, 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, na 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 21 de fevereiro de 2021, nomeadamente por: 

1.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, 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. 

2.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. 

3.A certidão permanente da conservatória do registo predial não descreve as confrontações, pelo 

que não foi possível aos serviços aferir o carácter público do descrito como “beco” no projeto, a 

sul do prédio. De modo a esclarecer, foi visitado o local, em 11 de fevereiro de 2021, constatando-

se que a Junta de Freguesia de Ferrel se encontra a requalificar o local, com aplicação de pavê 

de betão, possibilitando um percurso pedonal entre a Rua 1.º de Dezembro/ Travessa Nossa 

Senhora de Fátima e a Rua do Lagar, ver fotografia em anexo. Assim, conforme foi possível 

observar, o prédio confronta a sul com um percurso pedonal público, tendo em conta as obras 

executadas.  

4.No seguimento do ponto anterior, embora a edificação proposta confronte com acesso público, 
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afigura-se uma altura de fachada a tardoz, correspondente a dois pisos, que excede o estabelecido 

no artigo 59.º do RGEU, uma vez que o percurso público apresenta apenas cerca de 3,53m de 

perfil. Deste modo, apenas a fachada confrontante com a Rua 1.º de Dezembro poderá apresentar 

uma altura máxima de 6,50m, nos termos previsto na alínea f) do n.º 3.1 do artigo 11.º do RPDM.  

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

preservando a linguagem arquitetónica dominante, 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 que confronta com a Rua 

1.º de Dezembro.» (Doc.118 DPGU 490/20) ---------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação coletiva, a realizar no 

prédio sito na Rua Joaquim Pedro, n.º 4 e 6, e Rua Mendo Fróis Osório, n.º 20, nos Casais de 

Mestre Mendo, apresentado em nome de Luís Faustino Pereira - Cabeça de Casal da Herança 

de – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 158/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 Luís Faustino Pereira - Cabeça de Casal da Herança de, em 30 de 

setembro de 2020, para legalização de edifício de habitação coletiva, a realizar no prédio sito na 

Rua Joaquim Pedro, n.º 4 e 6, e Rua Mendo Fróis Osório, n.º 20, localidade de Casais de Mestre 

Mendo, ao abrigo 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 (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos constantes na 

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

de 22 de fevereiro de 2021, nomeadamente por: 

1.Verifica-se que a operação urbanística abrange um edifício inicial, confinante com a Rua 

Mendo Fróios Osório, com ano de inscrição na matriz de 1937, remetendo para data anterior à 

publicação do RGEU, isento de licença de obras e de licença de utilização à data da construção; 

2.Posteriormente à construção original, foram erigidas outras edificações em data desconhecida, 

confinantes com a Rua Joaquim Pedro, que constituem uma ampliação e aumento de número de 

fogos, passando de moradia unifamiliar para edifício de habitação coletiva;  

3.Nos termos expostos, deverá o requerente apresentar as peças desenhadas em conformidade 

com o estabelecido no n.º 6, do Anexo II, da portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, no que se refere 

à representação de cores convencionais, nomeadamente por se tratar de uma operação de 

legalização e de eventuais alterações a executar; 

4.Não se verifica no projeto apresentado a indicação das partes comuns das frações a integrar no 

regime de propriedade horizontal; 

5.Visitado o local, em 11 de fevereiro de 2021, ver fotos em anexo, verificou-se as seguintes 

desconformidades com as peças desenhadas: 

a) Vão exterior existente na fachada nascente, corresponde à instalação sanitária da fração “A”; 

b) Construção erigida a nascente, entre a estrema e a fachada, na fração “C”.  

6.Verifica-se que a cobertura do compartimento “arrumos”, no piso superior da fração “B”, 

apresenta pendente na direção do prédio vizinho, a norte, sem qualquer tipo de encaminhamento 

de água pluviais. O mesmo compartimento “arrumos”, confere uma altura excessiva junto à 

estrema, provocando insalubridade no prédio vizinho, bem como prejudica a imagem do conjunto 

edificado, pelo deverá ser removido;  

7. O logradouro que se afigura em peças desenhadas, entre as frações “A” e “C”, não respeita o 

disposto nos artigos 59.º e 63.º do RGEU. Sugere-se a remoção ou redução do compartimento 
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“marquise”, for forma a enquadrar a arquitetura nos aspetos legais e regulamentares 

mencionados;  

8.Em falta o plano de acessibilidades, uma vez que não foi comprovada a data de construção de 

todas as edificações que compõem a habitação coletiva; 

9.Mais se informa, que de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é competência do 

requerente executar as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu 

prédio. Analisadas as peças desenhadas e visitado o local, verifica-se que a área de intervenção 

está inserida em zona urbana consolidada. Todavia, julga-se que a operação urbanística deverá 

prever a reformulação da frente que confina com a Rua Mendo Fróios Osório, uma vez eu a 

escada de acesso à fração “C” poderá inserir-se no logradouro e, simultaneamente, com a sua 

remoção, contribuir para a melhoria do acesso pedonal com o prolongamento do passeio público 

e para a melhoria da segurança rodoviária.» (Doc.119 DPGU 913/20) -------------------------------  

 

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

multifamiliar (4 fogos) com cedência ao domínio público, a implantar no prédio sito na Rua da 

Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Construções Areia Fina, L.da – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 159/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 Construções Areia Fina, L.da, em 01 de outubro de 2020, sobre a 

viabilidade para construção de edifício de habitação multifamiliar (4 fogos) com cedência ao 

domínio público, a implantar no prédio sito na Rua da Palmeira, localidade de Ferrel, conforme 

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

de 23 de fevereiro de 2021, nomeadamente porque: 

1.Embora a intervenção contribua para continuidade e colmatação do tecido urbano, verifica-se 

que a solução proposta, tratando-se um edifício de habitação coletiva, não se coaduna com as 

caraterísticas morfológicas e tipológicas das edificações existentes no mesmo troço de rua, 

caraterizado por um conjunto de moradias em banda, atuando em desconformidade com os 

objetivos de desenho urbano estabelecidos no artigo 11.º do RPDM e com o estabelecido no artigo 

21.º do RMUE;  

2.A operação urbanística não prevê lugares de estacionamento, atuando em desconformidade com 

o estabelecido na alínea d) do n.º 3.1 do artigo 11.º do RPDM e no n.º 2 do artigo 37.º do RMUE;  

3.No seguimento do ponto anterior, a ausência de lugares de estacionamento, 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, com as consequentes adaptações urbanísticas, cedências ou compensações 

4.Mais se informa, que de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é da competência 

do requerente executar as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu 

prédio. Para o troço de frente de rua em apreço, foi aprovado um estudo de alinhamento, em 18 

de setembro de 2014. A operação urbanística deverá respeitar o estudo previsto para o local, 

conforme a peça desenhada que se anexa, que compreende um perfil com uma faixa de 2,30m 

para estacionamento público paralelo à via e uma faixa de passeio com 1,55m.» (Doc.120 DPGU 

996/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para proposta de edificação de acordo com 

o estudo elaborado para o local, no âmbito do processo R1237/04, a implantar no prédio sito no 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 08.03.2021 * Livro 112 * Fl. 180 

Alto de Santana, em Peniche, apresentado em nome de Duarte Moisés Pinto Completo – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 160/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 Duarte Moisés Pinto Completo, em 27de outubro de 2020, sobre a 

viabilidade para proposta de edificação de acordo com o estudo elaborado para o local, no âmbito 

do processo R1237/04, a implantar no prédio sito no Alto de Santana, localidade de Peniche, 

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

(DPGU), datada de 23 de fevereiro de 2021,  nomeadamente por contrariar o teor do artigo 21.º 

do RMUE de Peniche.» (Doc.121 DPGU 1018/20) --------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para edificação de habitação unifamiliar, a realizar no prédio sito 

no Bairro dos Sousas, n.º 6 - Casal da Estalagem, no Casal da Vala, apresentado em nome de 

Magda Cristina Marques Mendes Ferreira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------  
Deliberação n.º 161/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 Magda Cristina Marques Mendes Ferreira, em 23 de dezembro de 2020, 

para Edificação de Habitação Unifamiliar, a realizar no prédio sito no Bairro dos Sousas, n.º 6, 

Casal da Estalagem, localidade de Casal da Vala, ao abrigo 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 (RJUE), pelos motivos e com 

os fundamentos constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 23 de fevereiro de 2021, nomeadamente por  contrariar 

a alínea a) do n.º 3.1 do artigo 11.º do RPDM – Regulamento do Plano Diretor Municipal e artigos 

21.º e 23.º do RMUE- Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.» (Doc.122 DPGU 

1220/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de condomínio com onze fogos, piscina e muros de 

vedação com destaque de parcela, para o prédio sito no Casal dos Ninhos - Casais do Baleal, 

em Ferrel, apresentado em nome de Construções Vila Maria, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 162/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março 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 construção de condomínio com onze fogos, piscina e 

muros de vedação com destaque de parcela, para o prédio sito no Casal dos Ninhos - Casais do 

Baleal, localidade de  Ferrel, apresentado por Construções Vila Maria, L.da, no dia 27 de 

dezembro 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, na sua atual redação (RJUE), tendo em conta que os elementos entregues por parte 

do requerente, em resposta à audiência prévia realizada, em nada altera os fundamentos técnicos 

constantes no parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 14 de novembro de 2020 e conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 23 de fevereiro de 2021. 

Motivo(S) do Indeferimento: 
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A – Fundamentação de Facto: 

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

(DPGU), datados de 23 de fevereiro de 2021, nomeadamente por: 

4. A operação urbanística proposta contínua a gerar um impacte semelhante a um loteamento, 

por continuar a dispor mais de 5 frações com acesso direto a partir do exterior. Importa esclarecer 

que o “exterior” referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do RMUE não é sinónimo de 

“arruamento público”, mas relativo a qualquer acesso de uma fração que comunique diretamente 

com o exterior, seja ele privado ou público. Deste modo, tratando-se de uma operação geradora 

de impacte semelhante a um loteamento, enquadra-se em “outras operações urbanísticas”, a que 

se refere o n.º 3.8 do artigo 12.º do RPDM. Assim, reitera-se que a operação só poderá ocorrer 

caso se enquadre em plano de pormenor ou em unidade de execução prevista para o local. Na 

ausência destes, a operação urbanística não poderá ser viabilizada nos termos em que é 

apresentada; 

5. O projeto reformulado não alterou o afastamento das edificações à estrema da propriedade, a 

poente. Deste modo, a solução proposta continua a atuar em desconformidade com o estabelecido 

no artigo 23.º do RMUE. Tratando-se de um “edifício de habitação multifamiliar”, a operação 

urbanística não se enquadra na exceção prevista no n.º 2 do artigo referido; 

6. Embora o projeto agora reformulado tenha suprimido os muros de vedação na fachada 

principal, que delimitavam logradouros frontais, verifica-se que o perfil continua desajustado face 

ao existente na mesma rua, a nascente, devendo optar por lugares de estacionamentos 

perpendiculares à via e privilegiar o alinhamento do percurso pedonal livre de obstáculos; 

7. O projeto reformulado continua sem contribuir para o prolongamento do espaço público com 

espaços verdes e de equipamento, inerentes a uma operação de impacte semelhante a um 

loteamento, contrariando objetivos estabelecidos no n.º 2 do artigo 12.º do RPDM, 

correspondendo unicamente a uma área de construção e de ocupação do solo de grande dimensão 

e de carácter privado. 

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.123 DPGU 1420/19) --------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição do existente e construção 

de edifício de habitação, a implantar no prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n.º 36 e 38, em 

Peniche, apresentado em nome de Coleus, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------  
Deliberação n.º 163/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 04 de março 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 Coleus, L.da, em 27 de outubro de 2020, sobre a viabilidade para 

demolição do existente e construção de edifício de habitação, a implantar no prédio sito na Rua 

Marquês de Pombal, n.º 36 e 38, localidade de Peniche, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 24 de fevereiro de 2021, 

nomeadamente por: 

4-Observa-se que o edifício adjacente a norte contém na cobertura um conjunto de trapeiras, 

sendo que uma delas com uma abertura de vão direcionada para sul, sobrepondo as vistas para 

o prédio em apreço. Verificou-se, pela antiguidade do edifício, que a trapeira constitui servidão 

de vistas por usucapião, pelo que, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 1362.º do 

Código Civil, “ao proprietário vizinho só é permitido levantar edifício ou outra construção no seu 

prédio desde que deixe entre o novo edifício ou construção e as obras mencionadas no n.º 1 o 
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espaço mínimo de metro e meio, correspondente à extensão destas obras.”. Face ao exposto, 

conclui-se que a proposta do interessado não atua em conformidade com o citado, uma vez que a 

solução apresenta edificação nova sem o devido espaço mínimo;  

5-No seguimento do ponto anterior, a platibanda do edifício a propor deverá manter, em toda a 

periferia do mesmo, a cota proposta e definida na fachada principal. A cobertura deverá seguir a 

morfologia do edifício adjacente a norte, composta por três águas, ou, em alternativa, apresentar 

uma solução de quatros águas;  

6-O interessado deverá identificar na proposta, preferencialmente em alçados, as materiais a 

aplicar nas fachadas. Todavia, adianta-se que a guardas deverão ser em ferro, com elementos 

verticais, de modo a contribui para uma inserção harmoniosa no conjunto edificado;  

7-O interessado deverá apresentar plantas que identifiquem as diferentes frações, bem como as 

áreas comuns, considerando o tipo de operação urbanística em apreço; 

8-A operação urbanística deverá demonstrar o cumprimento das normas regulamentares no que 

respeita ao risco de propagação do fogo entre pisos sucessivos;  

9-Mais se informa, que o projeto de arquitetura não respeita o estalecido no artigo 37.º do RMUE, 

nomeadamente pela ausência de lugares de estacionamento, em número mínimo defino em 

portaria. A ausência de lugares de estacionamento, considerando que a operação urbanística 

apresenta um aumento de número de frações, prejudica a situação atual e 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. Mais se verifica, que a proposta obriga à anulação de um lugar de estacionamento 

público para a criação do acesso ao estacionamento privado coberto no prédio;  

10-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 interessado ao pagamento de uma compensação 

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

esses fins.» (Doc.124 DPGU 1028/20) -----------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 

132/19, a realizar no prédio sito na Rua da Saudade, n.º 24, em Ferrel, apresentado em nome 

de Anastácio da Conceição Oliveira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------  
Deliberação n.º 164/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 04 de março 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 nos termos do artigo 27.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 

83.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, relativamente ao pedido 

de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 132/19, a realizar 

no prédio sito na Rua da Saudade, n.º 24, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Anastácio 

da Conceição Oliveira, no dia 20 de fevereiro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 02 de março de 2021, na 

condição imposta no parecer da DPGU, nomeadamente ajustar a estimativa de custo e a 

calendarização da obra, devendo o requerente proceder à apresentação destes elementos em sede 

de entrega dos projetos das especialidades.» (Doc.125 DPGU 192/20) -------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para demolição parcial do existente e construção de edifício de 

habitação, comércio e/ou serviços, a realizar no prédio sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 23, 25 

e 27, em Peniche, apresentado em nome de Ana Pedreiro Rocha – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 165/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 03 de março 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, na sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido 

de licenciamento para demolição parcial do existente e construção de edifício de habitação, 

comércio e/ou serviços, a realizar no prédio sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 23, 25 e 27, 

localidade de Peniche, apresentado em nome de Ana Pedreiro Rocha, no dia 28 de fevereiro de 

2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 03 de março de 2021, nomeadamente nas seguintes condições: 

1.Observa-se que o requerente solicitou previamente o parecer da DGPC, que proferiu um 

parecer favorável condicionado, datado de 15 de julho de 2020, nos termos apresentados na 

informação em anexo, com condicionantes de arqueologia. 

2.O edifício em apreço encontra-se em Área de Reabilitação Urbana, devendo compatibilizar-se 

com a Operação de Reabilitação Urbana aprovada e publicitada, o que advém a prioridade de 

reabilitação do edificado. Assim, reconhece-se que a operação urbanística se enquadra nos 

propósitos definidos no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

3.No âmbito das competências deste serviço, julga-se que a pretensão contribui para a 

requalificação do centro do núcleo urbano, com a preservação e conservação da linguagem e 

identidade arquitetónica de carateriza o local. 

4.Confrontada a pretensão com o RPDM, julga-se que a pretensão cumpre os parâmetros 

estabelecidos no artigo 21.º e seguintes, salientando-se o cumprimento da cércea modal.» 

(Doc.126 DPGU 226/19) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

11) Homologação de auto de vistoria para efeitos de receção provisória total das obras de 

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

Franco Sousa e outros – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 166/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de março 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 artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(R.J.U.E.), anexa-se o auto de receção provisória total das infraestruturas urbanísticas referentes 

ao alvará de loteamento e obras de urbanização n.º 3/2002, processo de loteamento L4/01, sito 

em “São Bernardino”, Atouguia da Baleia, em nome de Ângelo Franco Sousa e Outros, para sua 

apreciação e homologação no sentido de serem recebidas as mesmas e libertada a caução em 

conformidade com o respetivo auto.» (Doc.127 NIPG 2876/21) ----------------------------------------  

 

12) Sinalização vertical e colocação de prumos de madeira tratada no acesso à praia da Cova 

da Alfarroba, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 167/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

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

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

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

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

Divisão de Obras Municipais n.º 395/2020, datada de 12 de novembro de 2020, propõe-se a 
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apreciação e homologação da sinalização vertical e da colocação de prumos de madeira tratada 

no acesso à praia da Cova da Alfarroba, em Peniche.» (Doc.128 NIPG 12393/20) -----------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

13) Candidaturas GAL Pesca Oeste: “PHAROS: Guardiões do Mar” – Pelouro dos Fundos 

Comunitários: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 168/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 02 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos n.º 

53/21, datada de 02 de março de 2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

aprove a adesão do Município de Peniche ao projeto/candidatura “PHAROS: Guardiões do 

Mar”, a submeter pela ADEPE na qualidade de entidade gestora do GAL Pesca Oeste, no âmbito 

da respetiva parceria, devendo, para o efeito, aprovar a minuta de protocolo e a minuta de 

declaração de adesão ao projeto.» O senhor Vereador Rogério Cação comunicou, nos termos do 

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

Código, não tendo participado da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. 

 (Doc.129 NIPG 3120/21) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL, para requalificação de um talude 

entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 169/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 04 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que o Município de Peniche e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL 

reconhecem a necessidade e a urgência em reabilitar o talude, sito entre a Rua António da 

Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche, e estão disponíveis para, em conjunto, 

promoverem a sua requalificação, nos termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta de 

protocolo a celebrar entre o Município e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, 

Óbidos e Peniche, CRL, que tem por objeto estabelecer as condições de requalificação do talude, 

sito entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche.» (Doc.130 

NIPG 3615/21) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

15) Movimento anual da Rede Escolar da educação Pré-Escolar e Escolas Básicas do 1.º Ciclo, 

para o ano letivo 2021/2022 – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 170/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 04 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Setor de Educação com o n.º 402/21, datada de 03 de março, que 

se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ee) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere no sentido de 

emitir parecer favorável à proposta apresentada no âmbito do movimento anual da rede escolar 
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para o próximo ano letivo, 2021-2022, para transferência de uma sala de Educação Pré-escolar 

do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde para o Agrupamento de Escolas de Peniche, 

concretizando-se através do encerramento de uma sala no Jardim de Infância Colónia Balnear e 

a abertura de uma sala na Escola Básica n.º 5 de Peniche.» (Doc.131 NIPG 3600/21) -------------  

 

16) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2020/2021 

– Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 171/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 04 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o relatório da Comissão de Análise, datado de 19 de fevereiro de 2021, no uso da 

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

12 de setembro, proponho que se proceda à audiência prévia de todos os candidatos do concurso 

para atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior no ano letivo 2020/2021, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior, manifestando a intenção de proceder à atribuição de treze bolsas, conforme 

deliberação da Câmara Municipal n.º 1315/20, de 14 de dezembro, aos seguintes candidatos: 

Magali Gomes Inglês; Biana Maria Ferreira Costa; Isabel Fonseca neves; Joana Fonseca Neves; 

Bruno Filipe Gregório Dias; Diogo Veríssimo Souteiro; João Filipe Pereira Fortunato; Filipa 

Sarreira Rocha; Beatriz Almeida Feliciano; Nuno Filipe Paulo Veríssimo; Beatriz Dionísio Silva; 

Rodrigo Ramos Coelho; Inês Canas Rodrigues.» (Doc.132 NIPG 3060/21) --------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

17) Abertura de procedimento concursal comum, para ocupação de três postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal de 2021 e não ocupados – Pelouro dos Recursos Humanos: ------  
Deliberação n.º 172/2021: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista 

e pela Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 04 de março de 2021, 

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

«Considerando: 

1. que nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, na atual redação, 

o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho é precedido de 

aprovação do Órgão Executivo, sendo obrigatória a menção, no procedimento do recrutamento, 

do sentido e da data da deliberação; 

2. que o mapa de pessoal para o ano de 2021, aprovado pelo Assembleia Municipal na sessão de 

18 de dezembro de 2020, deliberação n.º 27/2020, sob proposta do Órgão Executivo, prevê a 

possibilidade de se celebrar contratos de trabalho por tempo indeterminado quando a natureza 

das atividades seja permanente e de celebração de contratos de trabalho por tempo determinado 

quando a atividade tem natureza transitória. 

 

Contrato de 

trabalho em 

funções 

públicas por 

tempo 

Divisão 
Secção / Serviço / 

Setor 

Carreira / 

Categoria 

Área de 

Formação / 

Funcional 

Postos 

de 

Trabalho 

(n.º) 
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Indeterminado 

Divisão de 

Energia e 

Ambiente - 

DEA 

Serviço de Apoio 

Administrativo à 

DEA 

Assistente 

Técnico 

12.º ano de 

escolaridade 

ou equiparado 

/ Apoio 

Administrativo 

à Direção 

1 

Projeto de 

Inovação e 

Modernização 

Técnico 

Superior 

Geografia e 

Planeamento 

Regional / 

Sistema de 

Informação 

Geográfica 

1 

Determinado 

Divisão de 

Obras 

Municipais 

- DOM 

Setor de 

Coordenação de 

Empreitadas 

Técnico 

Superior 

Engenharia 

Eletromecânica 

1 

 

3. que os encargos com os postos de trabalho referidos no ponto anterior, estão previstos em 

orçamento; 

4. que nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na versão atualizada: 

“4 – O Órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a 

termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam 

concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público” (…); 

5. que não é possível demonstrar a inexistência de pessoal em situação de requalificação apto 

para o desempenho das funções subjacentes às contratações em causa, atendendo a que no caso 

específico da administração local ainda não se encontra constituída a Entidade Gestora da 

Requalificação nas Autarquias (EGRA) a que se refere o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 03 de setembro, na sua redação atual e de acordo com a solução interpretativa uniforme da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologado pelo 

senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “As Autarquias 

Locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 

Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação, ficando dispensada desta formalidade de consulta até à constituição da EGRA, 

junto da entidade intermunicipal”; 

6. que os princípios de racionalização, eficácia, eficiência e da economia processual devem 

presidir à atividade dos serviços públicos; 

7. que o Orçamento de Estado para 2021, não impõe impedimentos relativamente à abertura dos 

presentes procedimentos; 

8. que o Município tem assegurado integralmente e pontualmente o envio de informação à DGAL. 

9. que é imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações 

de prestação de serviço público legalmente estabelecidas, ponderada a carência dos recursos 

humanos nos setores de atividade a que se destinam, bem como a evolução global dos recursos 

humanos na autarquia.  

10. que as atribuições são os fins ou interesses públicos que o município deve prosseguir e que 

para conseguir realizar tais finalidades precisa de meios.  

11. Os procedimentos concursais apresentados nesta proposta pretendem suprir as necessidades 

permanentes e temporárias de recursos humanos. 

Proponho que: 
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Se dê início aos procedimentos concursais comuns para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado e determinado, para ocupação dos postos de trabalho, 

acima discriminados e destinados a candidatos com ou sem vínculo de emprego público.» 

(Doc.133 NIPG 3596/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

18) Aquisição de um prédio, sito na Rua Santo António, em Bufarda – Luís Manuel Pereira 

Guilherme Ribeiro – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 173/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 04 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando: 

- A localização privilegiada do terreno na Rua Santo António, junto à Igreja, na Bufarda, em 

Atouguia da Baleia; 

- A avaliação imobiliária à propriedade com edificação, que resultou no valor de avaliação 

35.000€; 

- Que os proprietários estão interessados em vender o imóvel e o terreno por 35.000€; 

- A demolição do edificado permitirá o reordenamento e a valorização do espaço público. 

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

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquira para integração no domínio 

privado do Município de Peniche, o prédio urbano, situado na Bufarda, em Atouguia da Baleia, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1588, com uma área de 91,00 

m2, a Luís Manuel Pereira Guilherme Ribeiro, pelo valor global de 35.000€.» (Doc.134 NIPG 

18810/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

19) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Nelson Cardoso – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 174/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 04 de março 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 2764/2021 do Setor de Educação, de 18 de fevereiro, que anexo, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize a integração do 

aluno Nelson Cardoso nos circuitos especiais de transporte do presente ano letivo de 2020/2021.» 

(Doc.135 NIPG 2970/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 175/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 04 de março 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 2764/2021 do Setor de Educação, de 18 de fevereiro, que anexo, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize a integração dos 

alunos Samuel Santos Silva; Henrique Santos Casimiro; João Pereira; Rodrigo Alexandre 
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Martinho Franco; Gonçalo Fresco Gaspar; Jaime Rafael Júlio; Tiberiu Kalik; Kevin Michel de 

Oliveira Santos; Rafael Viriato; Daisi Iara Cardoso; Simão Filipe Florindo Eusébio; Viviane 

Cardoso; Jénifer Luciana Mendes Cardoso; João Samaritano Mendes Cardoso; Santiago Filipe 

Florindo Eusébio; Maria José Perdigão Cardoso; Bryan Victor Palagano Silva; Ellyze Victoria 

Palagano Silva; e Lucas Mateus Perdigão Cardoso nos circuitos especiais de transporte do 

presente ano letivo de 2020/2021.» (Doc.136 NIPG 2764/21) -------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

21) Smart Aqua - Aceleradora para a Economia Azul – Pelouro da Administração Geral: -----  
Deliberação n.º 176/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do senhor 

Presidente da Câmara registada sob o n.º 411, em 04 de março de 2021, relativa à Smart Aqua – 

Aceleradora para a Economia Azul. --------------------------------------------------------------------------  

 

22) Relatório de Gestão de Contas, referente ao ano 2020, plano de atividades e orçamento, 

para o ano 2021, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 177/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício emitido pelo 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, registado sob o n.º 2960, em 24 de 

fevereiro de 2021, relativo ao relatório de gestão de contas do ano de 2020, plano de atividades e 

orçamento, para o ano 2021. (NIPG 3127/21) --------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 178/2021: 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, 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,  
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(assinado no original) 

_____________________________________ 


