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ATA N.º 10/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Peniche, no 

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

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

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

Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel 

Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliações em 

moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Graça, n.º 38, em Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de João da Costa Vala - Cabeça de Casal da Herança de – Pelouro do 

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

 ------------------- 2) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na "Eira Velha" - Avenida da 

República, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Francisco José Marques Oliveira – Pelouro 

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Rua da Charneca, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado 

em nome de Marcelo Lopes Soares – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua dos Caminhos Velhos, 

em Geraldes, apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião – Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio sito na Rua 

do Bomfim, em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes – Pelouro do 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para operação de loteamento urbano com obras de 

urbanização, para o prédio sito no Carreiro de Joanes, em Peniche, apresentado em nome de NIS 

8 - Imobiliária e Investimento, S.A. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de moradia, anexo, piscina e muro de 

vedação confinante com a via publica, a realizar no prédio sito na Estrada dos Remédios, em 

Peniche, apresentado em nome de José Filipe Chorincas Maia José Filipe Chorincas Maia- Pelouro 

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

 ------------------- 8) Reflexão sobre o impacto da pandemia da Covid-19, na tutela da legalidade 

urbanística pelos Municípios – Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local – 

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

 ------------------- 9) Estudo relativo a alterações a realizar no Mercado Municipal de Peniche, sito 

na Rua António da Conceição Bento e Rua Estado Português da India, em Peniche – Pelouro do 

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

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

 ------------------- 10) Candidatura “Rota do Património de Peniche – Paisagem Cultural Rural” – 
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Pelouro dos Fundos Comunitários; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para aquisição de eletricidade – 

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

 ------------------- 12) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para a aquisição de combustíveis 

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

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro que determina as condições de acesso 

à área terrestre da ilha da Berlenga, respetivo modelo de gestão e mecanismos de controlo e 

fiscalização – Pelouro da Administração Geral; 

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

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

Intermunicipal do Oeste, para 2021 – 1ª Alteração – Pelouro das Finanças. ---------------------------  

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

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

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

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

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

Gonçalves, Técnica Superior Jurista, durante o período de audição do público, durante o período 

de antes da ordem do dia e durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, 

Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e Liliana Zarro, Assistente 

Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do público 

e durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, e David Gonçalves, 

Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação do ponto nove da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

 

Senhor Augusto Marcos: 

- Aproveitou para cumprimentar todos os presentes e todos os que seguiam a reunião a partir de 

casa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que disponibilizaria a informação escrita à Câmara Municipal que passou a ler:  

“Um cumprimento ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, 

senhora Vice-Presidente, Senhora Vereadora e senhoras Vereadores, a todos os que estão aqui a 

assistir, as minhas saudações e votos de boa saúde, visto que nunca mais nos vimos e que tudo 

esteja a correr da melhor forma para vós e para as vossas famílias. 

Uma nota prévia de agradecimento precisamente ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, senhor Américo Gonçalves, por nos ter feito chegar informação pública, produzida em 

27 de novembro de 2020, no seguimento da carta que lhe fizemos chegar em 29de agosto de 2020, 

onde lhe solicitámos uma rigorosa avaliação técnica e processual ao alvará de construção da 

moradia situada na Rua Luís Correia Peixoto - Urbanização Papoa, adjacente á nossa habitação, 

permanente, e uma suspensão imediata do alvará de utilização da referida moradia, propriedade 

da senhora Selma Rico. Também um agradecimento público, à senhora relatora da respetiva 

informação produzida, a Dra. Margarida Gonçalves, que elaborou e apresentou o corolário 

síntese deste assunto, até 26 de novembro de 2020. 
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 De igual modo, e apesar de já termos feito por escrito ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, queremos renovar nesta reunião pública, o nosso agradecimento pelas palavras de 

encorajamento e apoio à nossa intervenção por videoconferência, na Assembleia Municipal de 25 

de setembro de 2020, nomeadamente ao senhor Presidente da Junta da Serra D’El-Rei, senhor 

Jorge Amador, CDU, senhora Deputada Sofia Barradas do PSD, Henrique Estrelinha do PS, onde 

registámos, com muito apreço, a unanimidade de ambos exigirem ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal um relatório sobre o mesmo assunto. Por último, aos senhores Vereadores 

aqui presentes, senhor Filipe Sales do PSD, o Rogério Cação da CDU e Jorge Gonçalves do 

Partido Socialista, pelas vossas intervenções aquando das nossas presenças nas reuniões de 

Câmara de 21 de setembro e 06 de outubro. Contudo, uma referência muito especial, ao senhor 

Vereador Jorge Gonçalves que, por sua iniciativa pessoal e responsabilidade da função que 

exerce, nunca desistiu e continuadamente solicitou informação sobre o nosso assunto ao Sr. 

Presidente e à senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, pelo menos 5 vezes, mais 

precisamente em 02, 09 e 16 de novembro de 2020 e em 14 e 28 do mesmo ano, apesar de não lhe 

terem sido transmitidas as respostas supostamente desejadas. É bom que fique claro a todos aqui 

presentes, que nunca tivemos com o senhor Vereador Jorge Gonçalves qualquer abordagem, 

muito menos solicitação sobre este assunto, as únicas vezes que falámos com ele foi aqui, nesta 

sala, em 06 de outubro de 2020, quando o senhor Vereador me questionou se a obra de construção 

do 2º anexo, estava concluída ou não. Como tal, em nome de toda a nossa família, incluindo 

obviamente uma das nossas mães, que nos deixou recentemente, o nosso muito obrigado. 

 Dito isto queremos, desde já comunicar ao senhor Presidente, senhora Vice-Presidente, 

Senhora Vereadora e senhores Vereadores que a nossa presença aqui hoje, apesar de ser o 

singular, como todos sabem eu intitulo-me como representante da minha família, nada tem a ver 

com a informação que recebemos do senhor Presidente da Assembleia Municipal. Esse documento 

foi de imediato entregue aos nossos advogados, para ser avaliado e já lhes comunicámos para 

procederem adequadamente na defesa dos nossos legítimos direitos de Liberdade, Segurança e 

Bem-Estar na nossa habitação, núcleo fundamental da nossa vivência numa sociedade livre e 

democrática, independente das leis que os protegem, para nós, são sempre direitos invocáveis. 

Daí beneficiarem de um regime constitucional específico que dificulta, e de que maneira, a sua 

restrição, violação e ou suspensão. Assim sendo e, obviamente sendo rigorosos, podemos afirmar 

aqui hoje que sobre este assunto estão passados 7 meses e 19 dias úteis, depois de termos 

apresentado o requerimento 1131/20, n.º de Processo 589 – OP na DPGU em 16 de julho de 2020; 

5 meses e 6 dias úteis da nossa última presença nesta casa, mais precisamente, na reunião de 

câmara de 06 de outubro de 2020; 3 meses e 11 dias úteis, após a apresentação e divulgação da 

informação tornada pública, que fizemos referência, pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal em 27 de novembro de 2020. E, finalmente, o prazo de 60 dias mínimo, máximo 90 

úteis, que dissemos ao senhor Presidente para nos garantir, que seria retirado até ao último tijolo, 

que a senhora Selma Rico colocou a mais do que poderia, naquelas três construções – anexo e 

um muro com 4 metros de altura. Caso isso não acontecesse, não teríamos outra alternativa senão 

o recurso à justiça. Ainda assim, certos da nossa razão, mas também por respeito e consideração 

a todos que estão do nosso lado e que já fizemos referência, pela última vez aqui estamos, senhor 

Presidente, com toda a nossa frontalidade, afirmar nesta reunião de câmara que, para nós, 

negligência, tal como permissividade, irresponsabilidade e incompetência, podem não ser 

condição que baste, para atribuir culpa a Vª Exª, mas o excesso de proporcionalidade dessa 

mesma culpa, para o efeito poderá ser. Por isso aqui neste local, lhe perguntamos objetivamente 

o seguinte. Ponto número um: o que é que o Sr. Presidente fez, está ou vai fazer para nos resolver 

os dois pontos do requerimento apresentado em 16 de julho na DPGU, há 7 meses e 19 dias úteis. 

Dois, embargou ou não a obra do 2º anexo da construção e a continuidade do muro de 4 metros 

de altura, competência de Vª Exª e cito Decreto-Lei 219/99, artigo 68.º alínea m), porque lhe 
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confirmámos aqui em 06 de outubro de 2020, 5 meses e 6 dias úteis, que a obra continuava e hoje, 

aqui, reafirmamos-lhe que senhora Selma Rico, continua esta mesma obra, está a colocar mais 

chapa, isolamento no telhado desse anexo. Temos o registo fotográfico e de vídeo entregue aos 

nossos advogados, mas para o efeito, com o registo fotográfico que entregámos aqui a Vª Exª 

poderá lá ir, com os serviços que entender, confirmar, ou pessoalmente se quiser. Três, foi enviada 

notificação à senhora Selma Rico para demolir ilegalmente por ela construída, conforme aqui nos 

referiu a Doutora Margarida Gonçalves em 06 de outubro? Se sim, qual a data de notificação e 

o prazo estabelecido para o cumprimento desse efeito? Quatro, finalmente, o primeiro anexo 

construído e autorizado pelo senhor Presidente, assente num muro de 4 metros de altura, com 3 

chaminés e painéis solares, qual é afinal a legislação aplicável a essa construção, tal como lá 

está? E  porque razão, tratando-se também de um assunto de segurança, consubstanciado no 

relatório que lhe enviámos dum técnico de seguros e preocupante até à senhora Chefe de Divisão 

da DPGU, como nos afirmou na reunião de câmara de 21de setembro de 2020 em que estivemos 

aqui, ainda não foi autorizado realizar pelo senhor Comandante Operacional Municipal a 

avaliação de segurança, risco de sinistros e perigo de incêndio ao local que envolve as 

construções de anexos e muro adjacentes à nossa moradia, como lhe solicitámos em audiência 

por ele concedida e enviada por escrito em 13 de agosto de 2009, há 7 meses e 1 dia útil. Porquê? 

Até ao momento é bom lembrar que as duas únicas respostas escritas que recebemos da Câmara 

Municipal, na nossa qualidade de queixosos, o ofício relatado pela senhora Chefe de Divisão da 

DPGU, que nos omitiu claramente a informação nele contida, do seu conhecimento, em 21 de 

setembro de 2020, quando aqui estivemos presentes pela 1ª vez e o email, a resposta escrita 

também por email da Exª senhora Vice-Presidente em 04 de setembro do mesmo ano.  

 Por último, e porque não queremos com este nosso assunto, de todo, mesmo de todo, pode 

crer, contribuir para o seu já muito vasto currículo de incumprimento, expresso nas suas 

promessas de avaliação das situações, assumir de responsabilidades, evidenciar as suas 

preocupações e dar respostas com a brevidade, como nos afirmou da última vez que cá estivemos 

em 06 de outubro de 2020, há 5 meses e 11 dias úteis, queremos-lhe manifestar a nossa 

disponibilidade, para reunir acompanhados de um dos nossos advogados, com o senhor 

Presidente, senhores Vereadores e Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Peniche, num 

prazo de 5 a 10 dias úteis, no máximo, basta que nos diga dia, hora e local com alguma 

antecedência, que nós cá estaremos. Caso não aceite, lamentamos, temos pena, mas avançaremos 

de imediato para a Justiça e o Ministério Público contra o senhor Presidente, a Câmara Municipal 

e a senhora Selma Rico, caso se confirme que está em incumprimento de prazos de notificação da 

Câmara Municipal de Peniche para demolir as obras ilegalmente por ela construídas.   

 Por último uma nota final expressa ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche. 

A legitimidade para governar que o senhor Presidente tem, legalmente, até porque lhe permite 

estar sentado nessa cadeira e governar, porque 3.896 cidadãos eleitores, lhe deram o seu voto, 

mas tem, simultaneamente, a responsabilidade de respeitar e governar e tratar da mesma forma 

27.753 habitantes que compõem o concelho de Peniche. Porque, a Câmara Municipal de Peniche, 

para nós, deve estar aos pés da senhora Selma Rico, senão vejamos, já lhe concedeu 35m2 em 

alterações em 12 de abril de 2017, pela Câmara Municipal, a juntar aos mais de 80 m2 ilegalmente 

construídos após lhe ter sido concedido o alvará de utilização e habitação da sua moradia o que 

totaliza 115 m2, representa nada mais nada menos de 34% de área bruta inicial de construção 

para aquele lote que eram 324 m2, que a senhora estava autorizada a utilizar. Para nós, senhor 

Presidente, o seu mandato e o senhor em particular, porque não somos hipócritas e toda a gente 

aqui e, sobretudo aqueles que há mais de 30 anos me conhecem e que me receberam neste 

concelho, sabem do nosso conhecimento pessoal, o seu mandato, disse, de expectativa e 

esperança, para nós, e para a minha família obviamente, foi uma desilusão, tornando-se um 

autêntico pesadelo. Muito obrigado.” -----------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
- Agradeceu a intervenção do senhor Augusto Marcos. Disse que entendia o teor e o 

enquadramento da declaração que o senhor Augusto Marcos efetuou, tal como o intuito de todo 

um conjunto de considerações. Lamentou que, só agora, o senhor Augusto Marcos proponha reunir 

quando, há já muito tempo, havia manifestado disponibilidade para o receber, e tendo-se negado 

estava, neste momento, a fazer quase um ultimato. Afirmou que o seu procedimento foi sempre o 

de fazer cumprir os pareceres que lhe chegavam para propor à Câmara Municipal. Referiu que, há 

muito, entendeu que houve algumas questões que deveriam ter corrido melhor e garantiu que se 

iria procurar responder a todas as questões solicitadas pelo senhor Augusto Marcos naquela 

comunicação, que considera ser um requerimento. Acrescentou solicitou à senhora Dra. Margarida 

Gonçalves que estivesse na reunião para fazer o ponto de situação do processo em questão, 

processo esse que se encontrava no Gabinete Jurídico há algum tempo e que, anteriormente, tinha 

estado na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. Declarou que aquilo que não fosse 

possível esclarecer naquele momento seria feito posteriormente. ---------------------------------------  

 

Técnica Superior Jurista, Margarida Gonçalves: 
- Informou que o que poderia responder acerca daquele processo seria o que se encontra no 

Gabinete Jurídico para a reposição da legalidade. Esclareceu que, para além de haver um processo 

de contraordenação, foi efetuada uma notificação da intenção da ordem de demolição, em 22 de 

outubro de 2020, que a 12 de novembro de 2020 houve uma resposta por parte do proprietário à 

notificação, que a 18 de novembro de 2020 o Gabinete Jurídico informou e fez uma análise da 

resposta do proprietário, em sede de audiência prévia, da intenção de ordenar a demolição. 

Acrescentou que, a 11 de janeiro de 2021, foi efetuada a notificação de decisão da ordem de 

demolição, após a audição do proprietário e que o mesmo foi notificado de que não foram 

considerados procedentes os argumentos e os fundamentos invocados e apresentados, mantendo-

se assim a decisão já proferida. Disse, ainda, que o proprietário foi notificado para dar início à 

demolição da obra até ao dia 18 de maio de 2021 e fez a ressalva de que o prazo dado foi de 

noventa dias úteis, o qual, dada a suspensão dos prazos no âmbito do regime excecional da Covid-

19, se encontra suspenso. Informou que a Câmara Municipal poderá efetuar a demolição coerciva, 

debitando-lhe posteriormente os custos, determinando a posse administrativa pelo período 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Corroborou o que foi dito pelo senhor Augusto Marcos sobre nunca terem discutido o assunto 

fora da reunião de Câmara. Reforçou que tem dito que lhe faltava informação sobre o processo 

que lhe permitisse fazer um juízo de valor. Solicitou a cópia da informação prestada pela senhora 

Dra. Margarida Gonçalves, assim como da comunicação efetuada pelo senhor Augusto Marcos 

para que os possa analisar. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:  

- Agradeceu a clareza do discurso do senhor Augusto Marcos, no entanto, julgava que o assunto 

estava resolvido, por considerar que a Câmara Municipal tem e, naturalmente, o senhor Presidente 

a obrigação de resolver problemas daquela natureza em tempo útil. Disse que, em função da 

informação transmitida pelo Gabinete Jurídico, subscrevia a necessidade de serem facultados todos 

os elementos que constam do processo e, de algum modo, o senhor Presidente encarando aquela 

comunicação do senhor Augusto Marcos como um requerimento, aguardava uma resposta ao 

requerimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
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- Agradeceu e saudou o senhor Augusto Marcos que colocou as questões com muita assertividade, 

dentro da defesa dos seus direitos, fazendo uso daquilo que, para si, era das formas mais nobres de 

exercer a democracia. Referiu que também gostaria de ter acesso a toda a informação para poder 

acompanhar o processo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Adiantou que a intenção seria a de analisar a comunicação que o senhor Augusto Marcos 

apresentou à Câmara e a informação prestada pela senhora Dra. Margarida Gonçalves para 

desencadear todos os procedimentos. Solicitou à senhora Dra. Margarida Gonçalves que, na 

informação que irá partilhar com a Câmara Municipal, incluísse a explicação dos motivos da 

demora na resolução do processo e as possibilidades que, como Presidente de Câmara, tinha para 

intervir em cada momento, não contrariando a Lei. --------------------------------------------------------  

 

Senhor Augusto Marcos: 
- Expressou que o senhor Presidente da Câmara não se disponibilizou para reunir consigo, o que 

lhe disse foi que existiam umas questões para esclarecer, e o que lhe respondeu foi que não havia 

nada a esclarecer, o que houvesse a esclarecer seria ali, naquele local, portanto, oficialmente não 

recebeu qualquer comunicação ou solicitação do senhor Presidente e muito menos da Câmara 

Municipal. Referiu que, o senhor Presidente da Câmara ao alegar pedidos de esclarecimentos, 

como acabou de o fazer, parece-lhe que ainda não percebeu muito bem é que os direitos que tem 

vindo a defender são questões legitimas, constitucionalmente garantidas e que estão bem visíveis.  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:  

- Informou que daria as respostas por escrito, até porque o senhor Augusto Marcos tem um 

entendimento que, ele próprio não tem. Deu conta que, à data, tem assinado todos os autos de 

embargo que lhe chegam e lamentava que, em determinados momentos, o senhor Augusto Marcos 

dê a ideia que tudo foi propositado, quando não falou com nenhuma das partes, apenas ouviu o 

senhor Augusto Marcos na reunião de Câmara, mas irão proceder em conformidade. ---------------  

 

Senhor António Neves: 
- Transmitiu que se dirigia à Câmara Municipal com o propósito de falar do Processo n.º 107/18, 

que corresponde ao endereço Travessa das Ninfas - Afonso de Albuquerque, aprovado em 04 de 

julho de 2019, para o qual tinha a licença a pagamento e no dia que foi pagar a licença tinha de 

levar o projeto de alvará do construtor e os seguros. Referiu que ao proceder à entrega desses 

elementos lhe foi dito para regressar passados três dias para levantar a licença, tendo-lhe sido 

passada uma guia onde consta o valor de quatro mil e seiscentos euros, mas, cinco meses depois, 

ainda não tem a licença de construção. Foi lhe dito que seria preciso apresentar um projeto de 

infraestruturas, mas o lote tem tudo feito, considerando que deveria ou poderia apresentar, em vez 

do solicitado, um projeto de arranjos exteriores. Solicitou que a situação fosse revista, uma vez 

que a sua microempresa está a atravessar dificuldades financeiras por não poder avançar com a 

obra e ter efetuado a primeira prestação ao construtor depois de ter pago a licença. Deu conta que, 

no edifício que fez antes deste, não houve ligação nenhuma às infraestruturas, porque lá estavam 

todas e não percebia o que era diferente agora. -------------------------------------------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Solicitou à senhora Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Paula Lavado, que 

explicasse e informasse o senhor António Neves sobre as questões colocadas. -----------------------  

 

Senhora Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Paula Lavado: 
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- Transmitiu que não era a primeira vez que esclarecia tecnicamente o senhor António Neves. 

Informou que, conforme está em regulamento municipal, o senhor António Neves é responsável 

por executar as infraestruturas na frente do seu lote, ou seja, a obra só estará completa quando o 

espaço público estiver concluído com a construção das infraestruturas necessárias e o edifício 

estiver terminado, ainda que seja prática comum a construção dos edifícios e a não finalização dos 

espaços públicos. Esclareceu que aquilo que o senhor António Neves classifica como arranjos 

exteriores não são somente arranjos exteriores, são infraestruturas públicas, muitas delas redes, 

espaços públicos e outras, no caso específico do senhor António Neves, não foi feita a previsão 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), no entanto, neste momento, está tudo aprovado, faltava uma 

solução que, embora a execução do RSU seja da sua responsabilidade, no seu espaço, os serviços 

tentaram encontrar uma solução próxima da sua propriedade que servisse os cidadãos, no sentido 

de colocar RSU numa área adjacente, que é pública. Adiantou que o processo estava aprovado e 

pronto para ser oficiado, mas não quis deixar de dizer que não pautava da mesma opinião da do 

senhor António Neves, porque as pessoas não fazem edifícios, apenas, nas suas propriedades, 

quando está em causa os arranjos públicos, têm de os executar, e a Câmara fez valer as suas 

apetências no sentido da execução desse espaço, que é de todos, tal como está previsto legalmente.  

 

Senhor António Neves: 
- Disse que, do seu ponto de vista, não tem que fazer infraestruturas nenhumas e para que se possa 

verificar o que estava a dizer, convidou a Câmara Municipal a visitar o local. ------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:  

- Afirmou que, a partir do momento que o senhor António Neves colocou as suas questões e que 

a senhora Arquiteta Paula Lavado prestou os devidos esclarecimentos, a sua ideia era mesmo a de 

se deslocar ao local, para perceber o que estava em causa, porque poderá haver, da parte da Câmara 

Municipal, algum comportamento que possa estar a ser feito por desconhecimento ou, 

simplesmente, aquilo que se está a verificar, um pouco por todo o concelho, não era mais do que 

a Câmara fazer as exigências, devidamente regulamentadas, que, anteriormente, não se faziam. --   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu ao senhor António Neves as questões colocadas e, atendendo a que não percebeu, 

gostaria de saber se a licença já foi paga e a data em que o fez, porque para uma licença ser 

liquidada tem de ser passada uma guia de pagamento e se essa guia é emitida pressupõe-se que 

estará em condições de ser emitida a licença. Referiu que foi dita uma frase pelo senhor Presidente 

da Câmara que, na sua opinião, é elucidativa, que citou: “neste caso pode estar a acontecer o que 

acontece um pouco por todo o concelho, a Câmara está a fazer exigências que antigamente não 

as fazia” e, julga, que aquela afirmação será um problema, porque a Câmara está a ficar pródiga 

em ligar o “complicómetro”, por outro lado preocupa-o o facto de a Câmara Municipal estar a 

cativar dinheiro que não é seu. Agradeceu o convite para ir ao local, mas não iria precisar de ir ao 

local, porque, aquando da última obra do senhor António Neves esteve lá e percebeu que o 

problema das infraestruturas era, tão só, a alteração do pavê por calçada, não lhe parecendo 

aceitável que a Câmara Municipal esteja a patrocinar uma situação que penalize a microempresa 

em questão e a Câmara deveria ter uma postura facilitadora. --------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que não se ligou qualquer “complicómetro”, mas que o senhor Vereador Filipe Sales o 

estava a fazer. Deu conta que teve conhecimento do processo a partir do momento em que lhe foi 

transmitido que o senhor António Neves iria à reunião de Câmara e solicitou uma informação para 

se inteirar do processo. Por outro lado, esclareceu que aquilo que o senhor Vereador Filipe Sales 
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classifica de “complicómetro” se trata somente de fazer cumprir, no essencial, aquilo que não se 

fazia cumprir antigamente, e o senhor António Neves, com certeza, conheceu situações dessas, em 

que muitas infraestruturas, algumas até de grandes dimensões, não eram executadas pelos 

promotores e atualmente estão a tentar antecipar as situações. Referiu que o processo em questão 

apanhou a transição e, ainda que alguns não queiram ver, os procedimentos da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística tornaram-se mais ligeiros e rápidos e aquelas questões ficaram 

ultrapassadas logo de início, porque o processo passou a ser um todo, o edifício e a sua envolvente. 

Indicou que iria ao local, avaliar as informações, no entanto, a questão está ultrapassada. ----------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Agradeceu ao senhor António Neves a presença na reunião de Câmara. Referiu que o senhor 

Presidente da Câmara mencionou que existia atualmente uma prática, que não existia antes, um 

pouco por todo o concelho, mas os processos, para que essa prática exista, são aprovados em 

reunião de Câmara, mas são informados por técnicos, e o senhor Presidente disse que não conhecia 

o processo, contudo, competia ao senhor Presidente dar as orientações aos serviços sobre a forma 

como devem atuar, e isso não o desculpabilizava. Adiantou que, se houve uma prática que não foi 

correta no passado, se essa prática terminou e não foram devidamente responsabilizadas as pessoas 

e se não foram realizadas as obras que deveriam ter sido obrigatoriamente feitas pelos promotores, 

não é ao senhor Presidente nem à Câmara Municipal que se deve essa responsabilidade, é a quem 

tem competência para acompanhar e fiscalizar essas obras. Citou o que leu no artigo 50.º do 

RMUE: “Execução de infraestruturas na frente de edificações não abrangidas por operações de 

loteamento”, e no n.º 4 do mesmo artigo diz: “A Câmara Municipal fixará em cada caso, antes da 

emissão do alvará de licença ou autorização das obras de edificação, quais as obras de 

infraestruturas urbanísticas ficarão a cargo do titular”, no n.º 5 diz: “A emissão do alvará de 

licença ou autorização da utilização de todo ou parte do edifício ficará condicionada à 

confirmação, pela Câmara Municipal, do cumprimento por parte do titular das obrigações que 

lhe foram impostas em termos de infraestruturas urbanísticas.”, no n.º 6 diz: “Sempre que o 

requerimento para a emissão do alvará de licença ou autorização de utilização de todo ou parte 

do edifício for acompanhado da declaração de conformidade do técnico responsável, deverá ser 

mencionado nessa declaração o cumprimento das obrigações do titular, referidas nos números 

anteriores.” Acrescentou que aquilo significava que obras daquela natureza poderiam ser 

condicionadas ao licenciamento para a construção ou a que a Câmara Municipal, na altura do 

levantamento da referida licença, verifique se as obras impostas ao promotor estão ou não 

realizadas. Adiantou que, no caso em concreto, se os serviços tinham o entendimento de que ao 

mandar pagar a licença não deveriam ter feito, deveriam ter chamado o senhor António Neves, no 

sentido de devolver o montante pago, por outro lado, a Câmara Municipal poderia ter facilitado, 

especialmente pela situação que atravessamos. Concluiu sugerindo que, na próxima reunião, fosse 

incluída na ordem de trabalho a visita à obra do senhor António Neves. -------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Reforçou que já se pronunciou sobre o processo e não disse que não possam ter havido falhas, 

como também não disse que as houve, pode ter havido outra forma de tratar o processo que 

desconhece. Esclareceu que o Presidente da Câmara não acompanha tudo nos processos, que ficou 

a saber do pagamento efetuado pelo senhor António Neves há pouco tempo, mas, também, que 

houveram situações que, apesar dos pressupostos e regras, não foram acauteladas e os serviços 

acabaram por ter de emitir a licença de utilização sem que tivessem sido executadas as 

infraestruturas, e é isso que se pretende evitar. Declarou que o objetivo é criar condições para que 

os promotores consigam fazê-lo de uma forma mais rápida, com menos problemas e menos 

burocrática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que se houveram situações em que se deixou passar o que seria uma imposição da Câmara 

Municipal a um requerente qualquer, relativamente a obras de infraestruturas, e lhes foi dada a 

licença de utilização, com certeza que não foi a Câmara Municipal que decidiu, foi porque alguém 

não fez o trabalho convenientemente.  -----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que, quanto a esse assunto, se manifestou interessado em avaliar, mas atualmente é mais 

difícil acontecer, porque a Câmara Municipal dispõe de uma comissão técnica que acompanha 

quase a totalidade das obras e toma as medidas necessárias quando as obras não correspondem ao 

que foi licenciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
- Disse que, na prática, o que os serviços entendiam era que deveria, na fase inicial à atribuição da 

licença, ter sido solicitado, nomeadamente, um projeto de infraestruturas que não foi, logo, a 

responsabilidade seria dos serviços que atempadamente não verificaram aquela exigência. 

Perguntou quando é que o projeto foi aprovado na Câmara Municipal, sem aquelas condições, e 

quem fez o despacho que solicitou a atribuição das obrigações à empresa de construção em causa.  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Solicitou à senhora Chefe de Divisão da Planeamento e Gestão Urbanística que explicasse o 

assunto, de modo a esclarecer a senhora Vereadora Cristina Leitão. ------------------------------------  

 

Senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Paula Lavado: 
- Começou por dizer que era responsabilidade do promotor e dos seus técnicos colocarem na 

administração os projetos que têm necessidade, para fazer valer o seu alvará de construção, não 

era só o projeto do edifício, era o projeto do edifício e do espaço público que o envolve e, tal como 

o senhor Vereador Jorge Gonçalves citou, muito bem, os artigos do RMUE que dizem de forma 

clara e precisa que é da responsabilidade do promotor executar as infraestruturas, sejam 

simplificadas ou não, e posteriormente ser emitida uma licença que concerne o edifício e aquilo 

que teria de fazer na frente do lote. Informou que, na altura, solicitou à senhora Dra. Fernanda 

Paula Oliveira um parecer sobre as infraestruturas simplificadas, porque, além do passeio, estava 

em causa uma passadeira, o rampeamento, os RSU e outras, uma vez que o espaço público é tao 

importante como o edifício. Considerou que os serviços tiveram o máximo de cuidado nos 

procedimentos, falaram inclusivamente com o técnico que garantiu apresentar os projetos em falta, 

até porque aquelas estruturas fazem parte integrante do alvará de obra do edifício e isso foi 

explicado. Deu conta que se tratava do procedimento previsto nos normativos legais e garantiu 

que ninguém estará ali para complicar a vida das pessoas, mas para simplificar, e que quando têm 

um alvará de construção devem estar munidos de tudo, para não andarem a voltar constantemente 

à administração, e o que os serviços fizeram foi tentar colmatar a ausência do projeto de 

infraestruturas, naquela fase, para depois, na fase de utilização, não ter este ónus perante a pessoa, 

aí sim, a pessoa não iria perceber, até porque não poderá vender o apartamento por não ter o balde 

do lixo á porta, o passeio feito, a passadeira marcada, as valas por fechar, questões que são simples, 

mas que, do ponto de vista do uso, são questões dignificadoras da qualidade de vida das pessoas. 

Concluiu que, do ponto de vista técnico, tudo tem sido feito para que o senhor António Neves não 

saísse lesado em nada, inclusivamente, têm sido feitas reuniões com o técnico por causa desses 

projetos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
- Concordou que aqueles projetos eram uma responsabilidade dos técnicos, mas considerava ser 

uma responsabilidade dos serviços municipais, que quando solicitavam os projetos também 

deveriam fazê-lo na fase das especialidades e não à posteriori. Referiu que na verdade o senhor 

António Neves e o seu técnico têm responsabilidade sobre a entrega do projeto, mas também é da 

responsabilidade dos serviços da Câmara Municipal atenderem à informação desses processos e, 

posteriormente, a Câmara Municipal à sua aprovação, em tempo útil. Afirmou que tem sido hábito, 

o senhor Presidente da Câmara e a senhora Chefe da Divisão atribuírem como argumento o 

normativo regulamentar que existe em vigor, que concorda, porque os regulamentos são para 

cumprir, mas está definido, desde o inicio do mandato, que o regulamento municipal de 

urbanização e de edificação estava desatualizado, porque não cumpre determinadas normas da Lei, 

uma vez que esta alterou. Considerou urgente alterar o regulamento, porque ele é bastante 

penalizador, de forma a que pudesse vir alterar e melhorar as coisas. ----------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Expressou que naquela questão em concreto não pretendia culpabilizar ninguém, queria apenas 

saber o que se passou e seria isso que iria avaliar. Deu conta que o regulamento estava a ser 

avaliado. Partilhou que, na passada sexta-feira, recebeu um outro promotor que parabenizou a 

Câmara Municipal pelas alterações que tem feito, e se aquele processo tivesse entrado nos serviços 

em janeiro aquilo não teria acontecido, porque os procedimentos são tomados à partida e aquele, 

tal como outros que têm alguns problemas, atravessou as duas fases, pelo que poderá ter havido 

um lapso da parte de alguém. Afirmou que não gostava de fazer considerações, nem suposições e 

se tivesse que pedir desculpa ao senhor António Neves o faria, depois de perceber o processo e o 

que está em causa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Sobre a Covid-19, transmitiu que, no dia anterior, haviam trinta casos positivos e cento e trinta e 

quatro em vigilância. Deu conta que no decorrer da semana se registou um total de cinco novos 

casos e todos deverão ter consciência que qualquer medida de desconfinamento será um risco 

acrescido e, ainda que não se possa adiar, deverá haver cuidados redobrados. Comunicou que nos 

concelhos do Oeste o número de casos tem vindo a diminuir e que, se tudo continuar a correr bem, 

dentro de duas semanas se poderá alcançar um número relativamente pequeno, sendo fundamental 

procurar controlar e intervir em função dos infetados e respetiva rede de contactos.  ----------------  

- Informou que estão a ser testados todos os funcionários municipais que estão a regressar ao 

serviço presencial. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- Sobre as vacinas, comunicou que o número de vacinados não era o desejável, até porque, como 

se pode verificar a nível nacional, a vacinação não tem estado a correr como era expectável. 

Transmitiu que, no concelho, com a primeira dose da vacina, estão mil e setenta e seis pessoas e 

com as duas doses quatrocentos e catorze, o que classificou como insuficiente. ----------------------  

- Comunicou que, naquela tarde, iria participar numa reunião relacionada com os Fundos 

Comunitários, com a senhora Dra. Isabel Damasceno. ----------------------------------------------------  

- Referiu que o processo efetuado ao Setor da Educação está a terminar e será presente na próxima 

reunião de Câmara. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.03.2021 * Livro 112 * Fl. 199 

- Indicou que, na próxima reunião de Câmara, seria partilhado com os senhores Vereadores o 

registo exaustivo do loteamento da Furninha. --------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao PDM, informou que está previsto o assunto ser presente em reunião de Câmara, 

do dia 01 de abril, que será pública. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga: 
- Informou que na próxima reunião de Câmara seria presente um novo memorando de 

entendimento do Geoparque, memorando esse que incluirá a Câmara Municipal do Cadaval e a 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha. --------------------------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Mark Ministro: 
- Informou que se retomou o ensino presencial no pré-escolar e no 1.º ciclo do Ensino Básico e 

que se mantêm todos os apoios anteriormente garantidos ao nível das escolas de acolhimento e dos 

restantes alunos que se irão manter no ensino à distância, com a entrega das refeições e o transporte 

escolar, neste caso, em circuito especial. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Referiu que nunca uma segunda-feira foi tão aguardada pelos pais e desejou um bom regresso às 

aulas, mas sem facilitismos. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Sugeriu que, à entrada do edifício Cultural, pudesse estar alguém a controlar a temperatura 

corporal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Concordou com a indicação dada pelo senhor Presidente relativamente à testagem dos 

trabalhadores que regressaram ao serviço presencial. -----------------------------------------------------  

- Agradeceu ao senhor Vereador Mark Ministro a informação prestada sobre as escolas. -----------  

- Deu conta que, conforme referiu na semana anterior, foi visitar as instalações da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, acompanhado de um outro colega Vereador, tendo sido recebido 

pela senhora Presidente da Comissão. Manifestou a sua preocupação com a CPCJ, porque as atuais 

instalações estão inaptas e havia insuficiência de meios, tanto de telemóveis e computadores, como 

de recursos humanos. Acrescentou que a senhora Presidente da Comissão lhe disse que ao nível 

de apoio administrativo, indicado por parte da Câmara Municipal, existe uma pessoa ao abrigo de 

um Contrato Emprego Inserção e que a Câmara não dotou a CPCJ de técnicos de apoio. Exprimiu 

o seu desagrado pela forma como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens está a trabalhar. -  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Informou que visitou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens com o senhor Vereador Filipe 

Sales, verificou as instalações e inteirou-se do problema existente relativo às águas residuais no 

edifício para onde a Comissão iria instalar-se, há já um ano. --------------------------------------------  

- Disse que ficou incomodado por saber que a Câmara Municipal de Peniche era a única do distrito 

de Leiria que não iria participar no projeto da violência doméstica da Associação Mulheres do 

Século XXI, porque foi a única dos dezasseis Municípios que nem sequer respondeu. --------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:  
- Disse que gostaria de referir que a Câmara Municipal teve uma ótima iniciativa com a criação de 

uma horta comunitária, um espaço muito interessante que teve a oportunidade de visitar, no 

passado fim de semana. Adiantou que, na sua opinião, está a falhar a valorização do espírito 

comunitário e a manutenção de um espaço público, porque os espaços de utilização comum da 

horta comunitária estão muito descuidados. Referiu que caberia a quem foi atribuído um talhão 

gerir os espaços comuns e manter o que está bem e o que era facto é que o espaço precisa de uma 

intervenção dos serviços municipais. Disse, ainda, que a horta tem um regulamento que atribui 
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deveres, obrigações e direitos para quem a utiliza e que tem de ser cumprido, sendo necessário que 

se acompanhe o cumprimento criterioso do regulamento, uma vez que foi informado de que 

haverão coisas a não correr muito bem, nomeadamente desacatos e desrespeito pelos espaços de 

utilização comum, inclusive, foi informado de que haveria um processo de conflito a ser 

acompanhado pelo Gabinete Jurídico. -----------------------------------------------------------------------  

- Sobre o parque infantil Dr. Pires de Carvalho, disse que o estado e o abandono dos parques 

infantis no nosso concelho eram evidentes. Afirmou que existe um parque infantil muito bom, o 

da entrada da cidade, que era o único, e seria conveniente ter noção que com o desconfinamento 

as famílias vão procurar esses espaços uma vez mais, mas só temos um espaço condigno sendo, 

por isso necessário haver mais espaços. Quanto ao parque infantil Dr. Pires de Carvalho, deu conta 

que atualmente servia de depósito para árvores mortas e as crianças nem sequer poderiam brincar. 

- Relativamente à insuficiência de ecopontos no concelho, referiu que seria importante apostar 

numa campanha junto das crianças para essa sensibilização. Mencionou a falta de oleões, espaços 

onde se poderiam depositar os óleos de cozinha usados. --------------------------------------------------  

- Perguntou quando seria agendado, para reunião de Câmara, o protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, uma vez que contaram com a presença da 

Direção da Associação há três semanas, e que nem ele próprio nem a senhora Vereadora Cristina 

Leitão se pronunciaram, em detalhe, sobre a proposta de protocolo, porque só o farão em reuniões 

públicas, devidamente transmitidas. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
- Registou que o senhor Vereador Filipe Sales tinha um conjunto de informações internas muito 

atualizadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à CPCJ, disse que ninguém procurou criar condições nem dotar a Comissão de um 

funcionamento independente, tanto que não é o Presidente da Câmara nem nenhum dos senhores 

Vereadores que se encontra à frente da CPCJ. Acrescentou que não simpatizava sequer com a ideia 

de ser alguém da Câmara Municipal a fazer a sua coordenação, a não ser que se tratasse de um 

caso de excessiva necessidade e não houvesse outras pessoas para o fazer. Informou que, no início 

do mandato, reuniu com os responsáveis regionais da CPCJ e que existiam muitas dúvidas. Foram 

colocadas questões objetivas e com muita objetividade foram esclarecidos. Uma das medidas que, 

desde o início, defendeu foi a deslocalização da Comissão restrita, a funcionar na área da Ação 

Social, para um outro local e entendeu que uma das hipóteses seria o edifício em frente aos CTT, 

onde funcionaram vários projetos ligados à ADEPE, sem problemas de maior. Afirmou que se 

investiu e dotou o espaço de condições únicas, contudo, depois de se ter feito esse forte 

investimento, a casa começou a ter problemas, tanto aquela, como a do lado. Conseguiu-se 

convencer o IHRU a fazer uma obra de grande dimensão que consistiu em abrir uma vala a tardoz 

do edifício e substituir toda a tubagem do saneamento. Disse que as instalações onde funciona a 

Refísica ficaram com o problema resolvido, mas na fração propriedade do Município continuaram 

a ter de lidar com a infiltração de água, ainda que agora seja água limpa. Deu conta que estava a 

aguardar que os técnicos do IHRU que estão a acompanhar o processo regressassem, confessando 

que estão muito desconfiados daquela situação. Afirmou que, dificilmente, uma Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de um concelho, com a dimensão do nosso, conseguirá ter as 

condições que a CPCJ passará a ter ali, mas era necessário resolver aquele problema primeiro.  

Esclareceu que não pediu qualquer reunião com a senhora Presidente da CPCJ, muito pelo 

contrário, foi-lhe transmitido que havia a pretensão da senhora Presidente reunir pelo que, 

naturalmente, reuniram. Manifestou ter ficado surpreendido com algumas questões apresentadas 

naquela reunião, mas não lhe foi colocada nenhuma questão de insuficiência de telemóveis e 

quanto a computadores a CPCJ possuía quatro computadores. Adiantou que foram informados que 

dois deles não tinha capacidade para os processos que estavam alojados e, por esse motivo, 
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solicitou aos serviços que avaliassem a situação. Relativamente ao apoio à CPCJ, através de 

Contratos Emprego Inserção, disse que era seu desejo que o Município recorra o mínimo possível 

aos mesmos, e que essa informação será refletida no pedido efetuado pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves sobre pessoal. Acrescentou que na Área Social, naturalmente, não poderiam prescindir 

de recursos humanos e que precisariam, na sua opinião, não de uma, mas de mais técnicas, no 

entanto, o Município tem uma técnica, psicóloga, afeta à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Clarificou que não disse que não havia representante do município na Comissão, o que disse foi 

que não existiam técnicos de apoio, conforme previsto nos termos do artigo 37.º do Regulamento 

Interno da CPCJ. Os técnicos de apoio que são disponibilizados, normalmente pela autarquia, e 

que podem ser gestores de processos de promoção e proteção, nos termos dos números 6 e 2 do 

artigo 20.º da própria Lei da CPCJ, podem executar em harmonia com as orientações da Comissão, 

na modalidade restrita, todos os atos necessários à avaliação e diagnóstico e ao seu 

desenvolvimento na execução da medida de promoção e proteção, deliberada pela Comissão. 

Afirmou que dos técnicos que representam as entidades, nenhum está em exclusividade, mas que 

os técnicos de apoio poderiam existir, sendo atribuídos e disponibilizados pelas instituições, neste 

caso, pela Câmara Municipal.  Manifestou a sua preocupação pelo facto de o senhor Presidente 

dizer que não tinha noção de algumas coisas. Pediu desculpa e disse que política baixa era a 

adjetivação que o senhor Presidente utilizava, porque estava com a legitimidade democrática que 

o assistia a colocar as questões como considerava que deveria colocar e que se o senhor Presidente 

concordava ou não eram os frutos de abril a trazerem àquela mesa a possibilidade de terem 

opiniões diferentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Lamentou que o senhor vereador Filipe Sales, uma vez mais, o tivesse interrompido, como tem 

vindo a ser hábito. Referiu que a informação que tinha era que a técnica municipal estava em 

exclusividade na CPCJ, mas irá confirmar. Indicou que a senhora Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens referiu que a técnica municipal tem sido o maior apoio que tinha e 

que tinha correspondido, inclusive a tem substituído em momentos mais difíceis. Informou que a 

senhora Presidente tem exercido funções de coordenação, pela saúde, no processo da Covid-19 

estando, portanto, com dupla função. Acrescentou que não se deveria colocar em causa a 

competência ou os serviços prestados por uma pessoa só porque é CEI, porque, às vezes, os 

trabalhadores dos projetos ocupacionais têm uma vida cheia de experiência e, naturalmente, não é 

por não serem do quadro da Câmara que não merecem dos técnicos a confiança naquilo que fazem. 

Deu conta que a senhora Presidente da CPCJ indicou quem é que queria na Comissão, mas, 

infelizmente, não poderíamos prescindir dessa pessoa, que por ser muito experiente faz falta onde 

está. Garantiu que tem acompanhado, tanto a atual Presidente como a anterior, reunido várias 

vezes, inclusive, com os responsáveis regionais, e tem acompanhado os procedimentos, mas não 

havia da sua parte, nem nunca houve, o propósito de andar permanentemente em cima da 

Comissão. Expressou que a Comissão era independente e tinha de ter uma funcionalidade 

independente e responsável. Deu conta que irá solicitar à senhora Presidente que, para que tudo 

fique registado, passe a fazer as informações de forma escrita, também, para se poder despachar 

com mais rapidez e, ao mesmo tempo, ter consciência daquilo que estão a fazer. Afirmou que nem 

o Município, nem o Presidente da Câmara, abandonaram o funcionamento da Comissão e que, 

ainda que haja um claro propósito, não colherá fruto, porque existe essa preocupação e fazemos 

esse acompanhamento. Parece que não temos lá um técnico, mas temos, e se for preciso outro terão 

que indicar o porquê e para quê, para que hajam argumentos e, para além dos técnicos que têm de 
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ser colocados na Área Social, que há muito precisa ser reforçada, apresentar aos senhores 

Vereadores o fundamento e a necessidade, também, da CPCJ. ------------------------------------------  

- Manifestou-se surpreendido com a informação prestada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves 

sobre o projeto de violência doméstica, até porque fez um despacho favorável numa proposta para 

um projeto sobre a violência doméstica, tanto no ano anterior, como no atual, mas terá de verificar 

onde está o processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a horta comunitária, deu conta de lá ter estado muito recentemente e teve conhecimento 

das intervenções que lá foram efetuadas. disse que existem técnicos municipais responsáveis pelo 

acompanhamento e, de vez em quando, obviamente, há desentendimentos e conflitos, mas não tem 

conhecimento de existir qualquer processo no Gabinete Jurídico. Indicou que houve um caso um 

pouco mais complicado, mas deveriam tentar perceber até que ponto deve haver o envolvimento 

da Câmara Municipal, ainda que esteja a acompanhar e a tentar encontrar soluções para os 

envolvidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o parque infantil Dr. Pires de Carvalho, disse que tanto esse como o parque de jogos foram 

desativados no mandato passado por ordem do executivo municipal. Afirmou que se estava a 

aguardar a conclusão do processo da descentralização de competências para ver o que se poderá 

fazer a seguir. Afirmou que já chamou à atenção dos serviços para os restos das podas que ali 

ficaram. Declarou que está previsto em orçamento e no plano de atividades, para este ano, um 

projeto para um novo parque infantil, que espera, em breve, apresentar em reunião de Câmara. 

Disse, ainda, que esperava ter mais parques infantis, que existe o propósito de estudar uma outra 

zona interior onde se possa considerar a existência de parques infantis e alterar a localização 

daqueles que não cumpram os requisitos legais. -----------------------------------------------------------  

- Em relação aos oleões, motivo pelo qual afirmou há pouco que o senhor Vereador Filipe Sales 

tinha informação privilegiada, disse que se deslocou à ETRS, há algum tempo, e que encontrou 

uma série de oleões, nem será necessário adquiri-los, e deu indicações aos serviços de que aqueles 

oleões seriam para colocar na rua, devendo ser encontrados os locais apropriados para os colocar. 

Informou que, para além dos oleões, se estava a avaliar os ecopontos, moloks e contentores para 

se faça um registo, no sentido de melhorar os circuitos e de reforçar ou reduzir os equipamentos 

em algumas zonas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

transmitiu que não voltou a aprofundar a questão com a Associação. Adiantou que o assunto 

dependia também de outras avaliações que se estavam a fazer e, a seu tempo, abordaria o assunto 

com a AHBVP e diria ao executivo municipal o que pensa sobre o assunto.  -------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Relativamente à CPCJ, disse que não colocou em causa a idoneidade, nem a seriedade da pessoa 

que estava alocada à tarefa de apoio administrativo à CPCJ por ser um Contrato Emprego Inserção, 

e sim o regime com que se coloca uma pessoa que está, naturalmente, com um horizonte temporal 

limitado para prestar aquele serviço, o que provoca uma instabilidade no próprio serviço, porque 

como referia a senhora Presidente da CPCJ, quando aquele apoio administrativo se sentir 

capacitado estará na hora de ir embora. Afirmou que uma outra questão que lhe parece grave é que 

o senhor Presidente não tenha noção que a técnica, representante do Município, não está em 

exclusividade, está dois dias por semana na CPCJ. --------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afiançou que havia coisas que o preocupavam mais e que, sinceramente, percebia o ruído que 

pretendiam fazer à volta da CPCJ. Considerou que certas questões não deveriam ser apresentadas 

como estavam a ser, mas a responsabilidade era dos senhores Vereadores, porque aquela área, em 

particular, deve ser aprofundada e, dentro da medida do possível, ajudar a melhorar. Referiu que 
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não sentia necessidade de conhecer tudo, mas se os senhores Vereadores soubessem da existência 

de necessidades justificadas, em relação aos processos que existem na CPCJ para reforçar o apoio, 

que as colocassem. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Relativamente à questão da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, sugeriu que se 

convidasse a senhora Presidente da CPCJ a estar presente numa reunião de Câmara, a fim de 

esclarecer a Câmara Municipal. Relativamente a esta matéria e de uma forma muto genérica, disse 

que havia falta de meios, nomeadamente de computadores e, na sua opinião, as verbas entregues 

às Câmaras Municipais para a CPCJ deveriam ser consignadas. Sobre os recursos humanos, deu 

como exemplo a Câmara Municipal da Marinha Grande que tem quatro técnicos em permanência 

e em exclusividade a trabalhar na CPCJ. Considerou que se deveria olhar para o assunto com 

alguma consideração, porque é a Câmara que recebe o dinheiro e, se ele existe, deve ser para 

aplicar na Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que continua a aguardar a informação sobre o pedido de vistoria do cemitério de Ferrel.  

- Em relação aos dados colocados no Jornal Municipal, sobre os alcatroamentos em Ferrel, 

relembrou que, decorrido um mês, a DOM ainda não confirmou se a informação estava ou não 

correta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à situação do Parque de Campismo, afirmou que estava preocupado, reforçando que o 

senhor Presidente da Câmara ficou de apresentar uma informação detalhada sobre a situação. 

Perguntou se falaram com o concessionário e se seria ou não um requisito fundamental que a 

concessão estivesse em funcionamento para que o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 

se mantenha a funcionar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu o relatório enviado sobre a morte do gado em Ferrel, que refere uma cronologia dos 

acontecimentos. Solicitou que o reenviassem quando houvesse uma análise toxicológica às razões 

que levaram à morte dos animais. ----------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que aguarda as propostas sobre os subsídios a atribuir às Bandas Filarmónicas e aos 

Ranchos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou como estava a decorrer a vacinação no Município de Peniche, quantas vacinas 

chegaram e se o processo estava a ser acompanhado. -----------------------------------------------------  

- Disse que o estabelecimento “Vejaki”, foi licenciado com a condição de manter aberto o Parque 

de Estacionamento, no entanto, o mesmo encontra-se fechado, ainda que o estabelecimento 

comercial esteja aberto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou o seu descontentamento pelo facto de a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

manter o atendimento telefónico, apenas e só, às segundas, quartas e sextas-feiras, das nove às 

treze horas, mas uma pessoa sua conhecida ligou dentro do período estabelecido, não lhe souberam 

dar a resposta e indicaram que o contactariam posteriormente, mas até à data ninguém o fez. -----  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Sobre a última questão que o senhor Vereador Jorge Gonçalves colocou, solicitou que indicasse 

qual foi o serviço e com quem, para se poder averiguar o que se passou. ------------------------------  

- Concordou com o senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre a consignação das verbas para a CPCJ 

e afirmou que não colocava em questão a necessidade de haver quatro técnicos municipais naquela 

Comissão, mas teria de ser a mesma a indicar essa necessidade. Disse, ainda, que não era, nem 

nunca tinha sido, seu propósito poupar dinheiro na CPCJ e a questão em concreto dos 

computadores terá de ser feita a avaliação. ------------------------------------------------------------------  

- Em relação aos asfaltamentos, informou que a informação seria elaborada assim que os técnicos 

tivessem disponibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Esclareceu que quem administra os serviços era a Câmara Municipal e estes tinham a obrigação 

de prestar a informação solicitada a quem toma as decisões, até porque a Lei obriga o senhor 

Presidente da Câmara a prestar informações num prazo de dez dias. -----------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que, em relação ao Parque de Campismo, estava atento e mais tranquilo, porque 

existem manifestações de interesse para o espaço, mas, brevemente, pretendia discutir a gestão do 

Parque de Campismo e um estudo que solicitou. Manifestou a sua preocupação para com o tempo 

disponível e acrescentou que, eventualmente, terão de ser tomadas algumas medidas de exceção. -  

- Sobre os caprinos, adiantou que não competia à Câmara Municipal aprofundar a informação, 

apenas transmitiram o conhecimento que detinham. Quanto à avaliação, ela é técnica e terá 

implicações policiais ou judiciais. ----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às vacinas, de acordo com os dados de sábado, informou que estão mil e setenta 

e seis pessoas vacinadas, com a primeira dose, e quatrocentas e catorze com a segunda dose. -----  

- Referiu que iriam avaliar o que se estava a passar com o Parque de Estacionamento do 

estabelecimento “Vejaki” e agradeceu a informação. -----------------------------------------------------  

- Em relação ao atendimento da DPGU, deu conta que se iria realizar uma reunião com os Chefes 

de Divisão e os Serviços com responsabilidade no funcionamento da Câmara Municipal. Adiantou 

que o propósito seria o de aprofundar o que fazer em relação ao desconfinamento e avaliar o 

regresso à normalidade, mesmo havendo preocupação com a doença pandémica.--------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Em relação aos médicos de família, deu conta que a primeira vez que colocou a questão foi no 

dia 14 de dezembro de 2020, e nunca conseguiu obter informação. Referiu que teve conhecimento 

que uma das médicas que prestava serviço no Centro de Saúde de Atouguia da Baleia se foi embora 

e que a situação se estava a agravar. Indicou que a Câmara Municipal deveria preocupar-se e 

monitorizar a situação, ter dados ao dia ou ao mês, porque, na prática, trata-se de uma informação 

importante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Regueira do Poço, um assunto recorrente de há muito tempo e por si questionado 

desde 2015, que diz respeito à ocupação de um espaço público por um privado, solicitou o ponto 

de situação, até porque existe a pretensão de requalificar aquele espaço. ------------------------------  

- Sobre a Marginal Norte, informou que houve mais uma derrocada da arriba na zona da Marques 

Neves e que o número de derrocadas tem sido provavelmente superior ao dos últimos seis anos. 

Perguntou o que poderia o senhor Presidente da Câmara informar sobre aquela matéria. -----------  

- Quanto às concessões municipais, foi informado pelo senhor Presidente da Câmara que, em 

janeiro, seria presente uma proposta à Câmara Municipal sobre o Taskareia. Solicitou o ponto de 

situação relativamente ao Sportágua e à Nau dos Corvos, concessões municipais que estão 

fechadas e que ainda não foi dado início aos procedimentos. --------------------------------------------  

- Em relação a um lugar para engenheiro com Bacharelato, publicitado na Bolsa de Emprego 

Público (BEP), quando a Câmara Municipal deliberou um lugar para arquiteto, aguardava 

esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou esclarecimentos à resposta dada, na última Assembleia Municipal, sobre o Orçamento 

Participativo de 2017 e do Parque Canino. ------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação tem dezanove anos e tem 

trazido imensos constrangimentos, está completamente desadequado, com normas que já nem a 

Lei Geral obriga. Lamentou o facto de os regulamentos não estarem prontos a ser presentes à 

Câmara Municipal, aprovados na Assembleia Municipal e colocados a discussão pública para ser 

implementados. Disse que, no imediato, pelo menos, deveria existir uma proposta de alteração das 
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normas ou dos artigos que causam problemas às pessoas e dificuldades aos serviços, no âmbito da 

reabilitação urbana em que são aplicadas taxas pesadíssimas, que vai contra ao Área de 

Reabilitação Urbana e que o próprio regulamento viola a ARU de Peniche, aprovada pela anterior 

Câmara Municipal, pelo que será necessário compatibilizá-los rapidamente. -------------------------  

- Relembrou que aguardam o agendamento em reunião de Câmara do acidente ocorrido no Parque 

de Campismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Pediu desculpa à senhora Vereadora Cristina Leitão, porque a informação sobre os médicos de 

família estava na sua posse, mas que a iria disponibilizar. Adiantou que os números contrariam a 

lógica de que estará tudo mal, porque existem poucas pessoas sem médico de família. -------------  

- Sobre a Regueira do Poço, disse que a senhora Vereadora Cristina Leitão sabia que o assunto 

tinha sido adiado, porque não se sentiu confortável avançar com o processo logo após a morte do 

senhor em questão, mas o propósito é resolvê-lo. ----------------------------------------------------------   

- Relativamente à Marginal Norte, deu conta que o último relatório datava de 2015, e que o projeto 

de execução estava numa fase muito adiantada. Declarou que, na sua opinião, a solução para a 

Marginal Norte seria mesmo a sua relocalização, concretamente no local onde se deu a derrocada, 

mas, em outros locais pontuais, foram dadas orientações, no sentido de interditar o estacionamento. 

- Em relação às concessões municipais, informou que, em princípio, as propostas para o Parque de 

Campismo e para o Taskareia seriam presentes à próxima reunião de Câmara. Quanto ao 

Sportágua, atendendo a que estava interligado com o Parque de Campismo, teriam de discutir e 

decidir. Sobre a Nau dos Corvos, indicou que todos sabiam que esteve dois anos para ser alvo de 

três avaliações, mas, no essencial, aproveitar-se-á a área ocupada e as paredes exteriores para fazer-

se um grande investimento de modo a aproveitar as potencialidades de todo o espaço. Deu conta 

que estão a desafiar Gabinetes de Arquitetura para fazerem projetos interessantes, garantindo que, 

quando houver, serão apresentadas as ideias, numa fase inicial, aos senhores Vereadores. ---------  

- Sobre a questão do Bacharelato em engenharia, publicitado na Bolsa de Emprego Público, deu 

conta que lhe foi explicado, mas que vai solicitar uma informação escrita para partilhar com a 

senhora Vereadora Cristina Leitão, no entanto, julga não se ter contrariado qualquer deliberação 

de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão do Parque Canino, projeto em que ele próprio votou, disse que a promotora 

apresentou um determinado projeto, o qual foi trabalhado internamente. Afirmou que não se 

pronunciará sobre o projeto, apesar de ter a sua opinião, mas aguardará o regresso da senhora 

Arquiteta Paisagista para que seja avaliado e alterado. ----------------------------------------------------  

- Comunicou que existem vários Regulamentos para apresentar em reunião de Câmara, e esperava 

que o referido pela senhora Vereadora fosse um dos próximos, até porque estava na reta final. 

Quanto às taxas, indicou que não as considera pesadíssimas e que não são aplicadas a todas as 

reabilitações na ARU, nem em todos os edifícios, mas nos que têm impacto substancial. 

Acrescentou que nada foi aplicado que não esteja aprovado e que deve ser cobrado o justo, mas 

será importante avaliar e fazer essa discussão de forma responsável, podendo concluir-se que não 

devem ser aplicadas daquela forma ou que são exageradas, mas terá que ser feita a discussão e 

análise sobre a matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente à Regueira do Poço, entendeu que não se tenha avançado para uma solução devido 

ao falecimento do senhor, mas, de forma prática, perguntou qual seria o prazo para a sua resolução. 

- Quanto às taxas aplicadas a todos, em função daquilo que é feito a mais na ampliação, que são 

pesadíssimas, no sentido em que se trata de uma Área de Reabilitação Urbana, e para serem 

práticos, a Câmara Municipal deve adequar o seu regulamento de taxas à sua realidade. Nunca 
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disse que não deveriam aplicar taxas, mas não concordava com a sua aplicação numa Área de 

Reabilitação Urbana para a qual se definiram princípios e objetivos que eram manifestamente 

contrários ao que se estava a aplicar. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Reiterou que concordava com o aprofundamento da questão, porque isso só teria impacto nas 

construções com impacto de loteamento. --------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Regueira do Poço e tendo decorrido algum tempo do falecimento do senhor, disse que a 

partir do momento em que se desconfine, estariam em condições para reunir com a família. ------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Sugeriu que se retirasse o ponto refente à Portaria da Berlenga, tema que considerava importante 

ser discutido na presença de todos os membros da Câmara. ----------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliações em moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Graça, n.º 38, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de João da Costa Vala - Cabeça de Casal da Herança de – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 179/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 legalização de arquitetura, bem como aprovar as especialidades e deferir 

o pedido de licenciamento ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 13 de dezembro de 2019, em nome de João da 

Costa Vala - Cabeça de Casal da Herança, para legalização de alterações e ampliações em 

moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Graça, n.º 38, localidade de Atouguia da Baleia 

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

(DPGU), datada de 09 de março de 2021.» Os senhores Vereadores Mark Ministro e Cristina 

Leitão, não se encontravam na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.137 DPGU 

1394/19) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na "Eira Velha" - Avenida da República, 

na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Francisco José Marques Oliveira – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 180/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 a operação de destaque a realizar no prédio sito na “Eira Velha”, Avenida da 

Republica, localidade da Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Francisco José Marques 

Oliveira, no dia 29 de dezembro de 2020, verificando-se que o prédio está inserido em espaços 

urbanos de acordo com o PDM de Peniche, e estão reunidas as condições constantes no n.º 4 do 
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artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação e consequentes n.os 

6 e 7 do artigo 6.º do já referido diploma citado, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 09 de março de 2021.» Os 

senhores Vereadores Mark Ministro e Cristina Leitão, não se encontravam na sala durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.138 DPGU 1224/20) -----------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a 

realizar no prédio sito na Rua da Charneca, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome 

de Marcelo Lopes Soares – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------  
Deliberação n.º 181/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 10 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, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao 

pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a realizar 

no prédio sito na Rua da Charneca, localidade de Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome 

de Marcelo Lopes Soares, no dia 26 de outubro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 09 de março de 2021, nas 

seguintes condições: 

-Deverá apresentar a regularização da área de cedência ao domínio público. 

-Apresentar os elementos referidos no parecer técnico (14 de janeiro de 2021), do Gabinete de 

Saneamento e apreciação liminar, antes da emissão da licença de utilização.» (Doc.139 DPGU 

1017/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua dos Caminhos Velhos, em Geraldes, 

apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 182/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 a operação de destaque a realizar no prédio sito na Rua dos Caminhos Velhos, 

localidade de Geraldes, apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião, no dia 24 de 

fevereiro de 2021, verificando-se que o prédio está inserido em espaços urbanos de acordo com 

o PDM de Peniche, e estão reunidas as condições constantes no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação e consequentes n.os 6 e 7 do artigo 6.º do já 

referido diploma citado, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 09 de março de 2021.» (Doc.140 DPGU 111/21)---------  

 

5) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio sito na Rua do Bomfim, 

em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 183/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 demolição 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 de imóvel, a realizar no prédio sito na Rua do Bomfim, localidade 

de Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes, no dia 22 de setembro de 

2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 
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(DPGU), datada de 10 de março de 2021.» (Doc.141 DPGU 879/20) ---------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para operação de loteamento urbano com obras de urbanização, 

para o prédio sito no Carreiro de Joanes, em Peniche, apresentado em nome de NIS 8 - 

Imobiliária e Investimento, S.A. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------  
Deliberação n.º 184/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 loteamento, que inclui a aprovação dos projetos das obras de urbanização, 

bem como o deferimento do licenciamento nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 e dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de licenciamento para 

loteamento urbano, a realizar no prédio sito no Carreiro de Joanes, localidade de Peniche, 

apresentado em nome de NIS 8 - Imobiliária e Investimento, S.A., no dia 03 de julho de 2002, 

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

(DPGU), datada de 11 de março de 2021, nas seguintes condições: 

23.1 Antes da emissão do alvará: 

A requerente deverá: 

a) Pagar o valor de 19 849,17€, relativo a encargos urbanísticos. 

b) Apresentar uma caução no valor de 168 773,86€, para garantia da boa e regular execução das 

obras de urbanização, nos termos previstos no artigo 54.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação (RJUE), podendo a mesma sofrer algumas alterações ao longo da obra, conforme 

previsto no mesmo artigo. 

c) Apresentar os documentos finais conforme referido no número 21 do presente parecer. 

23.2 Condições a incluir no alvará: 

a) As obras devem ser concluídas no prazo de 365 dias (12 meses), conforme solicitado, podendo 

esse prazo ser prorrogado nos termos previstos no artigo 53.º do RJUE. 

b) Devem ser cumpridas todas as normas técnicas aplicáveis para melhoria das condições de 

acessibilidades, constantes do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto.  

c) Devem ser cumpridos os projetos e planos aprovados, com as condições constantes dos 

pareceres emitidos pelos serviços municipais (SMAS, de 19 de fevereiro de 2021, DEA/RSU, de 

05 de março de 2018, DEA/elétrico, de 11 de dezembro de 2019, e pontos 6.6, 7.2, 14.2, 14.3, 

15.2, 13.5, 16.2, 16.3, 17.2 do presente parecer da DPGU, datado de 11 de março de 2021) e do 

parecer da EDP, datado de 02 de setembro de 2020.  

d) Devem ser cumpridas todas as condições constantes dos regulamentos municipais de 

urbanização e da edificação e de ocupação da via pública e demais legislação e regulamentação 

em vigor, incluindo a comunicação prévia do início dos trabalhos ao gestor do processo.» 

(Doc.142 DPGU L8/02) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de moradia, anexo, piscina e muro de vedação 

confinante com a via publica, a realizar no prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche, 

apresentado em nome de José Filipe Chorincas Maia José Filipe Chorincas Maia- Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 185/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 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 declarar caducidade ao processo, 

apresentado em nome de José Filipe Chorincas Maia, em 21 de junho de 2018, para construção 

de moradia, anexo, piscina e muro de vedação confinante com a via publica, a realizar no prédio 
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sito na Estrada dos Remédios, localidade de Peniche, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 

71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 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 o alvará de 

obras já não se encontrar válido.» (Doc.143 DPGU 149/18) --------------------------------------------  

 

8) Reflexão sobre o impacto da pandemia da Covid-19, na tutela da legalidade urbanística pelos 

Municípios – Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 186/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer da CCDRN – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Direção de Serviços de Apoio 

Jurídico e à Administração Local, de 28 de abril de 2020, referente à reflexão sobre o impacto da 

pandemia da Covid-19 na tutela da legalidade urbanística pelos Municípios, o qual foi subscrito 

pela senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, em 09 de março de 2021. (DPGU) -----------------------  

 

9) Estudo relativo a alterações a realizar no Mercado Municipal de Peniche, sito na Rua 

António da Conceição Bento e Rua Estado Português da India, em Peniche – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 187/2021: Foi efetuada a apresentação do estudo relativo a alterações a realizar 

no Mercado Municipal de Peniche, sito na Rua António da Conceição Bento e Rua Estado 

Português da India, em Peniche, pelo Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística. (DPGU 1/21). Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: -------  

 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que aquele objetivo para além de ser comum à vontade de todos os que compõem a 

Câmara envolveu mais pessoas. Disse que o primeiro objetivo era o de procurar criar condições 

para que as peixeiras se instalassem no piso zero e que, depois em termos de projetos de futuro ou 

de programa, haverá outros propósitos, ainda que tenha de ser discutido em Câmara para aferir 

sensibilidades, nomeadamente transformar o piso um numa área mais digna e nobre, criar 

condições estimular a sua utilização para outras atividades, mesmo fora do horário do Mercado, 

sugeriu como exemplo um restaurante de referência e que num momento oportuno poderá ser 

aprofundado até porque não se trata de um projeto fechado e estará aberto à discussão e às 

sugestões dos senhores Vereadores e haverá certamente aspetos que poderão e deverão ser mais 

estudados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Afirmou que ele próprio, bem como a sua colega de bancada, desde 2015 que defendem a 

realização de um estudo que reformule e mude um pouco o conceito do Mercado Municipal, que 

continua a ser um espaço de encontro, ainda que com interesses diferentes daqueles que tinham no 

século vinte. Confessou que tinha muitas ideias sobre o que deveria ser o mercado e que convinha 

referir que os mercados atualmente devem soar a modernidade e inovação, ainda que não se possa 

perder aquilo que tem de melhor. Referiu que em vez do projeto dos novos Paços do Concelho se 

deveria ter feito um projeto do Mercado Municipal, que esse sim considerava ser uma prioridade. 

Considerou que era importante haver um grande projeto que pense o mercado municipal, um 

verdadeiro projeto de reformulação do mercado porque é isso que é preciso e não um projeto de 

várias medidas de bricolage como o que agora lhes estava a ser apresentado. Admitindo uma 

intervenção faseada não admitia que se deixasse de pensar o todo, num grande projeto de 

reformulação que também não pode deixar de pensar a necessidade de evocar a identidade local e 
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que nesse grande projeto também devem constar. Ou seja, subscreviam a necessidade de transferir 

o peixe para o piso inferior, até porque havia muitas lojas fechadas de pessoas que não estariam a 

cumprir o regulamento, e subscreviam também fazer-se as melhorias de acessibilidade e dignificar 

as casas de banho, mas que todas as outras questões, como a do restaurante, teriam de fazer parte 

do referido grande projeto, sem ter medo de se pensar em grande com arrojo e audácia. ------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu o contributo do senhor Vereador e disse que a intenção da apresentação daquele 

anteprojeto do que se pretende, particularmente para o piso zero, mas que se procurava obviamente 

receber e registar os contributos dos senhores Vereadores para se dar início ao programa. 

Esclareceu que o projeto dos Paços do Concelho foi adiante porque houve essa oportunidade, deu 

conta que foi transmitido que talvez houvesse a possibilidade de o concretizar e que, como esse 

projeto, houve outros que acabaram por se tonar prioridades, como o da Marginal Norte ou da 

Zona Industrial Vale do Grou e outros, ainda, que estão em desenvolvimento e não se consegue 

fazê-los todos, mas garantiu que vão aparecer mais e que em breve terão de conversar sobre outras 

questões, até para aproveitar ou não a parte final dos fundos comunitários. Referiu que sentiu que 

havia um objetivo comum a todos, referido inclusive pelo senhor Vereador Filipe Sales, que era a 

transição do peixe para o piso inferior, esclareceu que o que parecia ser fácil não foi e que só 

recentemente se recebeu a chaves de uma das lojas essenciais para essa alteração, mas há ainda 

outras situações para resolver, mas aquele era um objetivo já com algum tempo, pelo menos um 

ano e meio, mas que ainda não tinha surgido a oportunidade. -------------------------------------------  

 

 Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Afirmou que aquela questão merecia uma reunião para ser discutida de uma forma mais 

aprofundada, que se deveria discutir em termos de futuro, o que se pretende para o Mercado e não 

apenas algumas mudanças. Disse que agora não havia tempo para mudanças, porque em setembro 

ou outubro virá uma nova Câmara, que se desconhece a sua composição e que vai entrar na pior 

época mesmo que se quisesse fazer obras no Mercado, que a partir de abril/maio deixará de ser 

possível fazer obras no Mercado, já para não falar do inconveniente que isso geraria às pessoas 

que utilizam o Mercado. Assim sendo, considerou que o assunto deverá ser discutido a longo 

prazo, uma vez que não será para realizar no imediato.  --------------------------------------------------  

- Acrescentou que o edifício junto ao Restaurante Canhoto na Rua Tenente Valadim está à venda 

e seria uma boa oportunidade para o adquirir de modo a fazer-se um alargamento do edifício dos 

Paços do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Solicitou ao senhor arquiteto que clarificasse se o elevador/monta-cargas seria para uso também 

de pessoas com mobilidade reduzida. Sobre os balneários questionou se não se deveria prever 

também pelo menos um balneário feminino e, por último, se existirá algum espaço para 

aproveitamento económico da cobertura ou não. -----------------------------------------------------------  

 

Técnico Superior de Arquitetura, David Gonçalves: 

- Esclareceu que o elevador poderá ter a dupla funcionalidade de monta-cargas. Sobre o vestiário 

o que estava em causa era o espaço físico, mas que estariam previstas duas boxes pelo que, na sua 

opinião não haveria constrangimentos. Confessou que, relativamente à cobertura nunca a 

aprofundou muito aquela questão, de modo que, não saberia responder à questão do senhor 

Vereador Mark Ministro sobre o seu aproveitamento económico. --------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.03.2021 * Livro 112 * Fl. 211 

- Afirmou que na cobertura existe um apartamento anteriormente utilizado pelo responsável pelo 

Mercado e considerou que, ainda que necessite de uma impermeabilização que há muito não era 

feita, haveria essa possibilidade, especialmente na parte virada a sul. Disse que seria interessante 

poder pensar até mesmo uma esplanada, porque potencialidade havia e muita. -----------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Subscreveu a necessidade de não se apressar aquela questão, até porque o Mercado tinha 

potencialidade para efetivamente ir muito longe. ----------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

10) Candidatura “Rota do Património de Peniche – Paisagem Cultural Rural” – Pelouro dos 

Fundos Comunitários: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 188/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 11 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 

57/21, datada de 10 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 submissão da candidatura “Rota do Património de Peniche – Paisagem Cultural 

Rural”.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.144 NIPG 4053/21) ----------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

11) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para aquisição de eletricidade – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 189/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 da Divisão de Administração e Finanças – Secção de Património e 

Aprovisionamento, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) e dd) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. Aprove a abertura do procedimento de formação de contrato para a aquisição de eletricidade, 

ao abrigo e nos termos do procedimento previsto no artigo 259.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP) e do acordo quadro n.º 5/2020 CC-OESTE. 

2. Aprove a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 08 de junho, resultante da contração com a empresa fornecedora do combustível, 

pela seguinte classificação: 

2.1 Económica: 02 02 01 – Aquisição de bens e serviços – Aquisição de serviços - Encargos de 

instalações, com o valor estimado de 740,000.00 € (setecentos e quarenta mil euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 

A autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais foi concedida na reunião da 

Assembleia Municipal de Peniche, realizada no dia 18 de dezembro de 2020. 

3. Aprove as peças do procedimento apresentadas, em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º 

do CCP. 

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

Vereadora, Ana Rita Trindade Petinga, que presidirá, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, 

Catarina Nobre de Sousa Canha, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.03.2021 * Livro 112 * Fl. 212 

Engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, como membros efetivos, Nélson Manuel Júlio 

Pinheiro e Bruno Micael Rebelo Correia, como membros suplentes.  

5. Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, nos termos do n.º 1 do artigo 69.º 

do CCP: 

a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

b) Propor retificações às peças do procedimento; 

c) Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões. 

6. Designe como gestor do contrato o Engenheiro, Nuno Manuel Malheiros Cativo.» O senhor 

Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.145 NIPG 2515/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para a aquisição de combustíveis rodoviários – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 190/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 da Divisão de Administração e Finanças – Secção de Património e 

Aprovisionamento, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) e dd) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. Aprove a abertura do procedimento de formação de contrato para a aquisição de combustíveis, 

ao abrigo e nos termos do procedimento previsto no artigo 259.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP) e do acordo quadro n.º 6/2020 CC-OESTE. 

2. Aprove a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 08 de junho, resultante da contração com a empresa fornecedora do combustível, 

pelas seguintes classificações: 

2.1 Económica: 02 01 02 01 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – combustíveis e 

lubrificantes – gasolina, com o valor estimado de 28.000,00 € (vinte e oito mil euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 

2.2 Económica: 02 01 02 02 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – combustíveis e 

lubrificantes – gasóleo, com o valor estimado de 714.000,00 € (setecentos e catorze mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

A autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais foi concedida na reunião da 

Assembleia Municipal de Peniche, realizada no dia 18 de dezembro de 2020. 

3. Aprove as peças do procedimento apresentadas, em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º 

do CCP. 

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

Vereadora, Ana Rita Trindade Petinga, que presidirá, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, 

Catarina Nobre de Sousa Canha, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e 

Engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, como membros efetivos, Nuno Jorge Lopes Batalha 

e Bruno Micael Rebelo Correia, como membros suplentes. 

5. Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, nos termos do n.º 1 do artigo 69.º 

do CCP: 

a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

b) Propor retificações às peças do procedimento; 

c) Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões. 

6. Designe como gestor do contrato o Engenheiro, Nuno Manuel Malheiros Cativo.» O senhor 

Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.146 NIPG 2083/21) --------------------------------------------------------------------------------------  
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

13) Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro que determina as condições de acesso à área 

terrestre da ilha da Berlenga, respetivo modelo de gestão e mecanismos de controlo e 

fiscalização – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 191/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de março de 2021, relativa à Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro, que 

determina as condições de acesso à área terrestre da ilha da Berlenga, respetivo modelo de gestão 

e mecanismos de controlo e fiscalização, na próxima reunião de Câmara. O senhor Vereador 

Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 

4123/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

14) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, para 2021 – 1ª Alteração – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 192/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 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 Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, na sua reunião de 14 

de janeiro de 2021, aprovou a 1.ª modificação ao Mapa de Quotizações/Comparticipações dos 

Municípios para 2021; 

- Que a 1.ª alteração ao Mapa de Quotizações/ Comparticipações, no que ao Município de Peniche 

concerne, consistiu na introdução do projeto “Implementação do Investimento Integrado (ITI)”, 

no valor de 6.082,78€. 

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

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

mapa de quotizações/comparticipações do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, conforme a Alteração ao Mapa de Quotização 2021, n.º 1, em anexo, aprovado pela 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste a 14 de janeiro de 2021.» O 

senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.147 NIPG 3858/21) ----------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 193/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas e vinte e dois 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: 
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A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

03 de maio 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) 

_____________________________________ 


