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ATA N.º 11/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 

 

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de informação prévia sobre a construção de edifício de habitação 

multifamiliar, para o prédio sito no Caminho dos Moinhos, em Peniche, apresentado em nome de 

João Manuel da Silva de Campos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muro de 

vedação, para o prédio sito na Rua 25 de Abril, em Ferrel, apresentado em nome de Edmundo 

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

 ------------------- 3) Pedido de alteração ao loteamento n.º L4/97, para o prédio sito na Papoa, em 

Peniche, apresentado, em nome de Buildon - Compra e Venda de Imóvel, S.A., apresentado em 

nome de Penichelar - Compra e Venda de Imóveis, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 4) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito em Degraus ou Espinheira, 

em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Batista Teotónio Chagas – Pelouro do 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de garagem e anexo, para o prédio 

sito na Rua das Cantarinhas, n.º 4 e 6, em Peniche, apresentado em nome de Maria da Conceição 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia bifamiliar, 

para o prédio sito na Rua das Vinhas, n.º 1, em Peniche, apresentado em nome de Maria do Rosário 

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

 ------------------- 7) Pedido de informação prévia para construção de armazém agrícola, para o 

prédio sito na Rua dos Canteiros - "Seixeira", em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Rogério Costa Sousa Glória – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------  

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

 ------------------- 8) Marcação de linha em ziguezague na Rua D. Pedro I, junto à garagem do n.º 

38, em Atouguia da Baleia - Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Travessa 

do Desembargador, n.º 11 e 13, em Peniche, requerida por Mário Joaquim Ramos Jordão e Marta 

Susana Correia Tavares Lopes – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------  

 ------------------- 10) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro 

Cívico e Intergeracional de Peniche – Pelouro das Obras Municipais; 

 ------------------- 11) Empreitada da 2.ª fase de requalificação do Fosso das Muralhas de Peniche e 

zona envolvente – Setor 7 – requalificação da Rua da Ponte Velha – Pelouro das Obras Municipais; 

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 12) Alteração do nome do topónimo Travessa do Oitão, para Beco dos Chagas, 

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

 ------------------- 13) Atribuição do nome de Beco da Quarela, a uma artéria da localidade de 

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

 ------------------- 14) Atribuição do nome de Beco da Canoagem, a uma artéria da localidade de 

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

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

 ------------------- 15) Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche – 

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

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

 ------------------- 16) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Parque Etnográfico de Serra 

d´El-Rei”, a submeter pela Freguesia da Serra d´El-Rei, no âmbito do Aviso de Concurso 

“Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------  

 ------------------- 17) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Ferrel Tour – Centro 

Interpretativo do Baleal”, a submeter pela Freguesia de Ferrel, no âmbito do Aviso de Concurso 

“Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------  

 ------------------- 18) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Requalificação da Fonte de São 

Leonardo e espaço envolvente”, a submeter pela Freguesia de Atouguia da Baleia, no âmbito do 

aviso de concurso “Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral; ----------------------  

 ------------------- 19) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Centro de Interpretação 

Geoparque do Oeste”, a submeter pela AGEO – Associação Geoparque do Oeste, no âmbito do 

aviso de concurso “Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral; ----------------------  

 ------------------- 20) Candidatura “Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda – 

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

 ------------------- 21) Candidatura “Reabilitação das Rampas do Fosso da Muralha” – Pelouro dos 

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

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

 ------------------- 22) Candidaturas ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - 2021/2022 

– Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Informação sobre os refeitórios das escolas, EB de Atouguia da Baleia, EB 

2,3 D. Luís de Ataíde e Escola Secundária de Peniche, em Peniche – Pelouro da Educação; -------  

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

 ------------------- 24) Processo de inquérito n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 

3/2020 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de 

serviços náuticos, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro da Administração Geral;------------  

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

 ------------------- 26) 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; ------------------------------------------------------------  

 ----------------- Transferência de competências para as freguesias: --------------------------------------  

 ------------------- 27) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril para a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------  

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

 ------------------- 28) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Martim Jorge 

Florindo – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular Paula Alexandra Machado de Sousa Canavarro - Pelouro da Administração Geral; --  

 ------------------- 30) Geoparque Oeste – Memorando de entendimento - Pelouro da Cultura; ------  

 ------------------- 31) Informação sobre o processo n.º 65/13 – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 32) Ação administrativa especial, relativo ao pedido de licenciamento do prédio 

sito em “Fichas”, em Ferrel (Processo n.º 927/13.0BELRA) - Pelouro da Administração Geral. --  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas, na Avenida Mariano Calado, em 

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

A reunião foi interrompida entre as doze horas e quinze minutos e as catorze horas e cinquenta 

minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

e Finanças, durante toda a reunião, Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Presidência, durante o 

período de antes 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 a apreciação e votação dos pontos um a sete da ordem do dia. Estiveram presentes 

elementos da Organização da festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e, também, a 

senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes, Jurista, durante a apreciação do ponto quinze da ordem do dia.  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 5/2020, da reunião camarária realizada no dia 08 de 

fevereiro de 2021, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação da ata os membros da 

Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente aos dados sobre a Covid-19, informou que o número de infetados baixou, havendo 

12 casos ativos e 112 sob vigilância. Deu conta da existência de alguns trabalhadores municipais 

sob vigilância, fruto da testagem efetuada. Em relação ao aumento de 5 casos, na sexta-feira, teve 

que ver com as escolas, mas a situação encontra-se controlada. Adiantou que importa reter que à 

medida que o desconfinamento for aumentando o risco de contágio. -----------------------------------   

- Deu conta que aguarda uma informação sobre o registo das pessoas vacinadas para partilhar com 

os senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que foi aprovada a Operação para a Reabilitação das Muralhas.  --------------------------  

- Deu a conhecer que se realizou uma reunião com os Técnicos, na passada sexta-feira, e, em 

princípio, durante esta semana ou no decorrer da próxima, será assinada a consignação da obra da 

Estabilização da Arriba do Portinho da Areia Sul. ---------------------------------------------------------  

- Informou que a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes estará presente na reunião, por 
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videoconferência, para esclarecer as dúvidas existentes sobre o Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. --------------------------------------------------------  

- Disse que, relativamente ao loteamento da Furninha, a informação já foi transmitida. -------------  

- Relativamente ao processo de inquérito ao Setor de Educação, referiu que o mesmo consta da 

Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à informação referente aos médicos de família, disse que a mesma foi enviada aos 

senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que pretende, na próxima reunião de Câmara, prestar uma informação sobre as questões 

colocadas sobre a CPCJ. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos asfaltamentos em Ferrel e o Jornal Municipal, explicou que a informação foi 

recolhida e entendeu o que se passou. Acrescentou que seria feita uma informação durante a 

semana ou que poderia ser presente na próxima reunião de Câmara. -----------------------------------  

- Adiantou que a informação sobre o cemitério de Ferrel ainda não está pronta, porque foram 

pedidos mais alguns esclarecimentos à CCDR, mas espera ser possível apresentar o assunto na 

próxima reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche pela decisão de alterar a sua 

denominação para Centro Social Padre Bastos. ------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Associou-se à felicitação feita pelo senhor Presidente da Câmara Centro Social Padre Bastos. --  

 

 Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Deu conta que, na próxima sexta-feira, na página do Facebook do Município, seria transmitida 

uma homenagem a Carlos do Carmo por fadistas da cidade de Peniche. -------------------------------  

- Informou que, no dia 04 de abril, seria transmitido um concerto de Páscoa, com a participação 

do Coral Stella Maris e do Grupo AGITATO, sob a direção do senhor Professor Gerardo 

Rodrigues, na página do Facebook do Município. ---------------------------------------------------------  

 

 Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Subscreveu a intervenção do senhor Vereador Mark Ministro e associou-se também às 

felicitações feitas pelo mesmo. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Agradeceu as informações prestadas sobre os médicos de família, no entanto, deixaria os 

comentários para outra reunião. -------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às questões já colocadas anteriormente, relembrou que algumas ficaram para 

responder, mas que as iria revisitar para as reenviar. ------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Expressou que tem tentado dar resposta a todas as questões colocadas pelos senhores Vereadores, 

mas considerando que algumas delas são de natureza política acabam por demorar a dar resposta.  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações proferidas pelo senhor Presidente de Câmara ao Centro Social Padre 

Bastos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que se comemorava, hoje, o Dia Mundial da Água. Disse que seria bom que se 

continuasse a fazer campanhas para a poupança da água, porque se trata de um bem fundamental 

para a sobrevivência de todos os seres vivos, reforçando que iria abordar o tema na reunião do 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. -----------------  
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- Referiu que ficaria a aguardar as informações que o senhor Presidente da Câmara disse que iria 

enviar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Relativamente ao processo da urbanização da Furninha, indicou que recebeu uma informação 

com o registo cronológico dos acontecimentos. Alertou que se deveria ter em atenção a descrição 

do assunto, porque no caso em apreço, apenas, percebeu que se tratava do processo da Furninha 

por conhecer os intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para a existência de um email da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Ferrel sobre a necessidade de um apoio financeiro. Reforçou que, para além esta Instituição, 

existem outras que também precisam de apoio. ------------------------------------------------------------  

- Informou que recebeu um email da Associação dos Concessionários de Praia, no dia 23 de 

fevereiro, relativamente à época balnear e, desconhecendo se já foi dada resposta, na sua opinião, 

a mesma deve ser dada, independentemente de não ir ao encontro das pretensões da Associação.   

- Em relação a um email, enviado pelo senhor Nelson Ferreira, do Casal Fetal, sobre algumas 

situações existentes naquela localidade, gostaria de saber se o mesmo já teve resposta por parte da 

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

- Relatou uma situação que viu num Edital, sobre uma tomada de posse administrativa, nos Casais 

de Mestre Mendes. Solicitou que lhe fosse prestado um esclarecimento do que aconteceu. --------  

- Expressou que iria colocar uma questão e que a mesma seria colocada na reunião do Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, que tem que ver com o 

caminho envolvente à Barragem de São Domingos. Proferiu que aquele caminho está num estado 

lastimável e intransitável. Relatou que aquilo foi feito não só para proteger a albufeira, mas para 

proporcionar passeios de lazer às pessoas, não para a passagem de tratores, no entanto, o motivo 

daquilo estar naquele estado tem que ver com a circulação dos mesmos. Alertou para o facto de o 

caminho ter custado dinheiro aos Serviços Municipalizados e ao Estado, porque foi através da 

reparação de caminhos agrícolas, do Ministério da Agricultura, que ele foi feito e, como tal, era 

preciso aprofundar a atenção. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às autocaravanas que se encontram no parque de estacionamento do Baleal, 

questionou se já foram tomadas algumas medidas, até porque existe a lei que regulamenta a 

permanência daqueles veículos em espaços próprios, mas o que o preocupa mais são as condições 

de higiene e de segurança na utilização daquele espaço. --------------------------------------------------  

- Aguarda resposta aos requerimentos efetuados ao senhor Presidente da Câmara, em 28 de 

fevereiro de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que está a aguardar a proposta de subsídio à Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e à “A Serrana”, relativamente às bandas. ---------------  

- Perguntou se, relativamente à questão da morte dos caprinos, em Ferrel, há conhecimento do 

resultado do estudo toxicológico e qual a origem da morte dos animais. -------------------------------  

- Disse que leu os pareceres da senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira enviado, que agradeceu, sobre 

a Covid-19 e o Urbanismo. Exprimiu que não são pareceres recentes, são de maio / junho de 2020, 

mas o que dizem é que, na altura do estado de emergência, competia à Câmara Municipal declarar 

a não caducidade da licença. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que, em relação ao Dia da Água, concordava que se falasse do tema na reunião do Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. -----------------------------  

- Relativamente ao processo de loteamento da Furninha, admitiu que pudesse faltar alguma 

informação, porque o processo resultou da transformação de um documento em outro e poderá ter 

ficado alguma informação em falta, mas com certeza não foi propositado. ----------------------------  

- Em relação às Associações, informou que as questões estão a ser tratadas, assim como os apoios 

às bandas de Atouguia da Baleia e da Serra d’El-Rei, mas não só, existem propostas de protocolos 
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que serão presentes em reunião de Câmara, para aprovação, logo que estejam terminados. --------  

- Sobre o email enviado pelos Concessionários de Praia, referiu que iria confirmar se foi dada 

resposta, caso ainda não tenha sido dada, indicou que iria, em conjunto com o senhor Vereador 

Mark Ministro tratar da situação. -----------------------------------------------------------------------------  

- Revelou que respondeu ao email enviado pelo senhor Nelson Ferreira, sobre as situações 

ocorridas no Casal Fetal. Indicou que aquela situação tem alguns anos, que estava prevista uma 

obra de saneamento. Acrescentou que, tendo em conta que o email não expõe apenas a questão do 

saneamento, essa seria a situação mais grave, pelo que procurou sensibilizar os serviços para que 

fosse feito, pelo menos, o projeto. Relativamente à questão colocada sobre as regueiras, comunicou 

que a Câmara Municipal, por norma, não interfere nessa matéria, pelo que a mesma estaria a ser 

tratada entre os proprietários e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. --------------------------  

- Em relação á questão do Edital dos Casais de Mestre Mendes, informou que diz respeito a um 

processo, que dura há alguns anos, referente a uma propriedade que está em risco de ruir. Deu 

conta que existem pareceres no sentido de se proceder à demolição, mas, na altura, como não foi 

possível contactar os proprietários, foi proposto fazer o que foi feito agora. Acrescentou que 

solicitou a recuperação do processo, foram desenvolvidos os procedimentos necessários e, mesmo 

existindo duas alternativas, irá ocorrer a sua demolição. --------------------------------------------------  

- Quanto ao caminho da Barragem de São Domingos, concordou com a opinião do senhor 

Vereador Jorge Gonçalves, reforçando que aquela situação acontece sempre nesta altura do ano. 

Admitiu que nesta altura já não conseguiriam debruçar-se sobre a questão com o cuidado que ele 

merece, porque obrigaria a um trabalho exigente entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia e mais alguém que pudesse ter alguma influência sobre os agricultores, uma 

vez que os seus comportamentos, a maioria das vezes, não são os adequados. Informou que a 

Câmara Municipal ainda não interveio, porque o tempo não o permitiu, mas, atendendo a que o 

tempo está a estabilizar, ou a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o 

iriam fazer. Acrescentou que iriam melhorar as condições do caminho fazendo uma limpeza e um 

nivelamento do mesmo. Expressou que lamentava o facto de não se conseguir fazer o que, na sua 

opinião, deveria ser feito, que seria, uma vez resolvidos os problemas dos pluviais, calcetar para 

obrigar os veículos pesados e os tratores a circular em caminhos alternativos. ------------------------  

- Em relação à situação das autocaravanas, acredita que, com o inicio da Primavera e com o início 

do desconfinamento, irão aparecer mais pessoas e veículos e, como tal, já falou com o senhor 

Comandante da Proteção Civil para que, em conjunto com a GNR, se começasse a agir de uma 

forma mais ativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos requerimentos, informou que as questões estão no Setor dos Recursos 

Humanos a ser trabalhadas para dar resposta. --------------------------------------------------------------  

- Quanto aos subsídios às Associações, referiu que estão a procurar olhar para todas as instituições 

de forma a instituir um apoio às filarmónicas e aos ranchos de uma forma diferente da que é feita 

no Associativismo, as outras associações estão a analisar aquilo que são investimentos e despesas 

de capital, e aquilo que é subsídios à atividade, tendo em conta as dificuldades de cada uma das 

associações, particularmente este ano. -----------------------------------------------------------------------  

- Sobre a morte dos caprinos, deu conta que não teve acesso a mais informação, no entanto, foi 

contactado pelo proprietário do rebanho para reunirem e a única coisa que ficou a saber foi que a 

situação era mais grave, em termos do número de animais mortos, que continuavam a aguardar o 

resultado das análises. Disse, ainda, que o dono dos animais entendeu não fazer participação, 

porque estava na esperança de que a situação se resolvesse de uma forma pacífica e que, no fundo, 

lhe pagassem uma parte do prejuízo. Divulgou que o senhor referiu que foi avisado da aplicação 

dos glifosatos e que não deveria passar com os animais por dois caminhos indicados, mas ao que 

tudo indica houve um terceiro caminho que também teria sido pulverizado e não lhe foi dada essa 

informação, caminho esses por onde levou os animais. ---------------------------------------------------  
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- Em relação à situação da senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, admitiu que teriam de voltar a 

abordar aquelas informações, para as aprofundar e melhorar dentro da medida do possível. -------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Associou-se à saudação feita à mudança de nome do Centro Social Padre Bastos, porque o 

Monsenhor Bastos foi, é e continuará a ser uma pessoa impar na história do nosso território.------  

- Deu nota de que está em discussão um documento, o Pacto Social, que é extremamente 

importante para o futuro dos territórios, porque irá balizar as relações entre o Estado, o Poder Local 

e as Organizações de Intervenção Social. Indicou que, na sua opinião, a Câmara Municipal deveria 

estar muito atenta, porque ele terá grandes impactos. Manifestou a sua disponibilidade para 

partilhar a proposta de trabalho com quem pretendesse conhecê-la de perto. Recordou que aquele 

Pacto Social não era revisto há 25 anos. ---------------------------------------------------------------------  

- Evocou a celebração ao equinócio da Primavera, que é dos rituais mais antigos, nomeadamente 

pelas tribos do Norte da Europa, porque está associado à fertilidade, ao crescimento e ao 

nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que se celebrou, no dia 21 de março, o Dia Mundial da Poesia, dizendo que a poesia é 

um espaço propício à revolta, à indignação, à luta, mas, também, ao lado mais contemplativo da 

vida. Deixou uma saudação a todos os poetas. -------------------------------------------------------------  

- Saudou o Dia Mundial da Árvore e o Dia Mundial da Água. -------------------------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente ao Pacto Social, solicitou ao senhor Vereador Rogério Cação que, se possível, lhe 

fornecesse mais informações sobre este tema, para que o possa defender nos fóruns em que 

participa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao equinócio da Primavera, admitiu ser a estação que mais gosta, por tudo o que 

envolve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao Dia Mundial da Poesia, afirmou que o senhor Vereador Rogério Cação sentiria 

aquele dia de uma maneira diferente da dele próprio. Relatou que a Câmara Municipal fazia 

algumas atividades relacionadas com a poesia, mas acreditava que poderiam fazer-se mais. -------   

- Quanto ao Dia Mundial da Árvore, informou que estão a ser plantadas árvores no concelho, um 

pouco tarde de mais, na sua opinião, mas que, face à pandemia, todos se atrasaram. ----------------  

 

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 informação prévia sobre a construção de edifício de habitação multifamiliar, para 

o prédio sito no Caminho dos Moinhos, em Peniche, apresentado em nome de João Manuel da 

Silva de Campos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 194/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 03 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de João Manuel da Silva de 

Campos, em 08 de janeiro de 2020, sobre a viabilidade para construção de edifício de habitação 

multifamiliar, a implantar no prédio, sito no Caminho dos Moinhos, localidade de Peniche, 
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nomeadamente, por contrariar o artigo 21.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, bem 

como pela proposta de infraestruturas pretenderem ser executadas em domínio privado do 

município, distinto da área de domínio público prevista em loteamento confrontante – processo 

L4/99. Verifica-se de igual modo, da análise dos elementos processuais que o apresentado não é 

suficiente, em termos de conteúdo, para que os serviços possam considerar ultrapassados os 

pressupostos que motivaram a deliberação desfavorável do pedido, tendo sido, após parecer 

desfavorável substituída por uma planta de implantação e um alçado esquemático carecendo de 

mais instrução. 

Mais se informa, que o requerente não apresenta solução para as construções confrontantes da 

rua – Caminho dos Moinhos que respeite a harmonia e estética do lugar onde se insere, 

considerando a importância equilíbrio urbano do local, nem está impedido de realizar as 

infraestruturas necessárias à pretensão pela mesma rua: pelo que se considera possuir solução 

em relação às infraestruturas necessárias, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 19 de fevereiro de 2021.» (Doc.148 

DPGU 26/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muro de vedação, para o 

prédio sito na Rua 25 de Abril, em Ferrel, apresentado em nome de Edmundo Conceição Santos 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 195/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Aprovar o projeto de arquitetura 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 muro de vedação, a realizar no prédio 

sito na Rua 25 de Abril, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Edmundo Conceição 

Santos, no dia 15 de março de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de março de 2021.» (Doc.149 DPGU 

287/19) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de alteração ao loteamento n.º L4/97, para o prédio sito na Papoa, em Peniche, 

apresentado, em nome de Buildon - Compra e Venda de Imóvel, S.A., apresentado em nome de 

Penichelar - Compra e Venda de Imóveis, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------  
Deliberação n.º 196/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 e licenciar o pedido de alteração ao loteamento, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 

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

dia 26 de maio de 2020, em nome de Penichelar - Compra e Venda de Imóveis, L.da, para o prédio 

sito na Papoa, localidade de Peniche, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de março de 2021.» (Doc.150 DPGU 

L4/97) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito em Degraus ou Espinheira, em Atouguia 

da Baleia, apresentado em nome de João Batista Teotónio Chagas – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 197/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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«Não aprovação da operação de destaque de parcela, em nome de João Batista Teotónio Chagas, 

para o prédio sito em Degraus ou Espinheira, localidade de Atouguia da Baleia, uma vez que não 

reúne 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, nomeadamente por ausência de confrontação do prédio com arruamento 

público, bem como o fracionamento que o requerente pretende promover não constitui uma 

operação de destaque para efeitos previstos no RJUE, por apenas pretender desanexar uma 

parcela sem autonomia predial para se destinar a ser anexada a outra, conforme proposta de 

despacho da Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística datada de 17 de março de 

2021.» (Doc.151 DPGU 1181/19) ----------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de garagem e anexo, para o prédio sito na Rua das 

Cantarinhas, n.º 4 e 6, em Peniche, apresentado em nome de Maria da Conceição Alves Vieira 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 198/2021: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 18 

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

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

«Emitir decisão, referente ao pedido de licenciamento para legalização de garagem e anexo, a 

realizar no prédio sito na Rua das Cantarinhas, n.º 4 e 6, localidade de Peniche, em nome de 

Maria da Conceição Alves Vieira, tendo em conta a exposição apresentada pela requerente na 

sequência da aprovação condicionada por deliberação de 28 de dezembro de 2020 do projeto de 

arquitetura, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datada de 17 de março de 2021.» 

Deliberado autorizar a substituição da cobertura para telha de barro vermelha. (Doc.152 DPGU 

1102/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia bifamiliar, para o prédio 

sito na Rua das Vinhas, n.º 1, em Peniche, apresentado em nome de Maria do Rosário Gomes 

Ferreira Sardo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 199/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 legalização de alterações em moradia bifamiliar, a realizar no 

prédio sito na Rua das Vinhas, n.º 1, localidade de Peniche , apresentado em nome de Maria do 

Rosário Gomes Ferreira Sardo, no dia 21 de maio de 2020, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 17 de março de 2021, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

 4.2 - No processo n.º 146/95, o muro da escada de acesso ao terraço tem a altura de 1,50m, 

também para não criar servidão de vistas, no entanto, esta proposta apresenta altura inferior. 

 4.3 - Das alterações consta o aumento da cércea da habitação e execução de escada de acesso 

ao sótão, a partir da sala do 1.º andar. Assim, embora não se verifique inconveniente nestas 

alterações, uma vez que o sótão é utilizado para arrumos, não deve haver ligação direta com os 

compartimentos de habitação, conforme dispõe o Artigo 80.º do RGEU.» (Doc.153 DPGU 362/20) 

 

7) Pedido de informação prévia para construção de armazém agrícola, para o prédio sito na 

Rua dos Canteiros - "Seixeira", em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Rogério Costa 

Sousa Glória – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 200/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 18 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Rogério Costa Sousa Glória, em 30 de abril de 2020, sobre a viabilidade para 

construção de armazém agrícola, para o prédio sito na Rua dos Canteiros “Seixeira”, localidade 

de Atouguia da Baleia, nas condições constantes na proposta de despacho da Chefe de Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 17 de março de 2021, ficando o projeto a 

apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.154 

DPGU 317/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

8) Marcação de linha em ziguezague na Rua D. Pedro I, junto à garagem do n.º 38, em Atouguia 

da Baleia - Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 201/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

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

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

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

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

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

Divisão de Obras Municipais n.º 43/2021, datada de 02 de fevereiro de 2021, propõe-se 

apreciação e homologação de sinalização rodoviária na Rua D. Pedro I, junto à garagem do n.º 

38, em Atouguia da Baleia.» (Doc.155 NIPG 884/21) ----------------------------------------------------  

 

9) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Travessa do 

Desembargador, n.º 11 e 13, em Peniche, requerida por Mário Joaquim Ramos Jordão e Marta 

Susana Correia Tavares Lopes – Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------------  
Deliberação n.º 202/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

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

Horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), referente ao prédio sito na Travessa do Desembargador, n.º 11 e 13, em Peniche, em 

nome de Mário Joaquim Ramos Jordão e Marta Susana Correia Tavares Lopes, pedido este que 

se encontra apreciado tecnicamente através da informação n.º 116/2021, datada de 10 de março 

de 2021, da Divisão de Obras Municipais, a qual se junta em anexo.» (Doc.156 NIPG 3725/21) -  

 

10) Empreitada de reabilitação do edifício da antiga central elétrica para Centro Cívico e 

Intergeracional de Peniche – Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 203/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Para efeitos do disposto n.º 5 do artigo 361.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, considerando a informação n.º 127/2021, da 

Divisão de Obras Municipais, datada de 15 de março de 2021, em anexo, propõe-se que a Câmara 

Municipal aprove o ajustamento do Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos à data da 
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consignação da empreitada de “Reabilitação do edifício da antiga central elétrica para o Centro 

Cívico e Intergeracional de Peniche”, apresentados pelo empreiteiro.» (Doc.157 NIPG 3314/21)  

 

11) Empreitada da 2.ª fase de requalificação do Fosso das Muralhas de Peniche e zona 

envolvente – Setor 7 – requalificação da Rua da Ponte Velha – Pelouro das Obras Municipais: 
Deliberação n.º 204/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Para efeitos do disposto n.º 5 do artigo 361.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e considerando a informação n.º 129/2021, da 

Divisão de Obras Municipais, datada de 16 de março de 2021, em anexo, propõe-se que a Câmara 

Municipal aprove o ajustamento do Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos à data da 

consignação da empreitada de “2.ª Fase de Requalificação do Fosso das Muralhas de Peniche e 

Zona Envolvente – Setor7: Requalificação da Ponte Velha”, apresentados pelo empreiteiro.» 

(Doc.158 NIPG 4142/21) --------------------------------------------------------------------------------------    

 

TOPONÍMIA: 

 

12) Alteração do nome do topónimo Travessa do Oitão, para Beco dos Chagas, em Atouguia da 

Baleia – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 205/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Considerando o requerimento apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, que refere ter 

sido solicitado pelos únicos moradores no local a alteração do referido topónimo, considerando 

que todos têm o apelido “Chagas”, e o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, 

de 05 de março de 2021, que, de igual forma, entende que também existirá a necessidade de 

corrigir a designação de “Travessa” para “Beco”, nos termos do artigo 7.º do Regulamento 

Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o 

nome de Beco dos Chagas, na vila de Atouguia da Baleia, à artéria anteriormente designada por 

Travessa do Oitão, e que nasce no Largo do Oitão e segue no sentido poente. 

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

artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 

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

(Doc.159 NIPG 773/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Atribuição do nome de Beco da Quarela, a uma artéria da localidade de Geraldes – Pelouro 

da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 206/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 05 de março de 

2021, assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, que refere que 

o topónimo “Quarela” há muito é utilizado para designar aquele local, nos termos do artigo 7.º 

do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos 

para atribuir o nome de “Beco da Quarela”, na localidade de Geraldes, da referida freguesia, à 

artéria que nasce na Rua Frei João da Santíssima Trindade e segue no sentido poente. 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do 
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Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 

(Doc.160 NIPG 3513/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Atribuição do nome de Beco da Canoagem, a uma artéria da localidade de Atouguia da 

Baleia – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 207/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 16 de março de 

2021, assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, nos termos do 

artigo 7.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os 

pressupostos para atribuir o nome de “Beco da Canoagem”, na vila de Atouguia da Baleia, à 

artéria que nasce no Caminho da Canoagem, junto à confluência com a Rua do Campo da Bola, 

e segue no sentido nascente. 

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

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

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

(Doc.161 NIPG 3802/21) --------------------------------------------------------------------------------------    

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

15) Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 208/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 28 de outubro de 2020, referente à proposta de Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do 

Município de Peniche, para correção e avaliação, devendo o mesmo ser presente numa próxima 

reunião. (NIPG 14093/19) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

16) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Parque Etnográfico de Serra d´El-Rei”, a 

submeter pela Freguesia da Serra d´El-Rei, no âmbito do Aviso de Concurso “Renovação de 

Aldeias” – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 209/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 

64/2021, datada de 17 de março de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

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

de setembro, ratifique o meu despacho de 15 de março de 2021 que autorizou a emissão da 

Declaração de Apoio à candidatura “Parque Etnográfico de Serra d´El-Rei” a submeter pela 

Freguesia de Serra d´El-Rei, no âmbito do Aviso de Concurso N.º005/GAL DLBC ALTO 

OESTE/10216/2021 – “Renovação de Aldeias”.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não estava 

presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.162 NIPG 4378/21) -----------  

 

17) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Ferrel Tour – Centro Interpretativo do 

Baleal”, a submeter pela Freguesia de Ferrel, no âmbito do Aviso de Concurso “Renovação de 
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Aldeias” – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 210/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 

60/2021, datada de 17 de março de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

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

de setembro, ratifique o meu despacho de 15 de março de 2021 que autorizou a emissão da 

Declaração de Apoio à candidatura “Ferrel Tour – Centro Interpretativo do Baleal” a submeter 

pela Freguesia de Ferrel, no âmbito do Aviso de Concurso N.º005/GAL DLBC ALTO 

OESTE/10216/2021 – “Renovação de Aldeias”.» (Doc.163 NIPG 4361/21) -------------------------  

 

18) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Requalificação da Fonte de São Leonardo e 

espaço envolvente”, a submeter pela Freguesia de Atouguia da Baleia, no âmbito do aviso de 

concurso “Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------  
Deliberação n.º 211/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 

62/2021, datada de 17 de março de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

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

de setembro, ratifique o meu despacho de 15 de março de 2021 que autorizou a emissão da 

Declaração de Apoio à candidatura “Requalificação da Fonte de São Leonardo e Espaço 

Envolvente” a submeter pela Freguesia de Atouguia da Baleia, no âmbito do Aviso de Concurso 

N.º005/GAL DLBC ALTO OESTE/10216/2021 – “Renovação de Aldeias”.» (Doc.164 NIPG 

4369/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Declaração de Apoio relativa à candidatura “Centro de Interpretação Geoparque do 

Oeste”, a submeter pela AGEO – Associação Geoparque do Oeste, no âmbito do aviso de 

concurso “Renovação de Aldeias” – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------  
Deliberação n.º 212/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 

66/2021, datada de 17 de março de 2021, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

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

de setembro, ratifique o meu despacho de 16 de março de 2021 que autorizou a emissão da 

Declaração de Apoio à candidatura “Centro de Interpretação Geoparque Oeste” a submeter pela 

AGEO – Associação Geoparque do Oeste no âmbito do Aviso de Concurso N.º005/GAL DLBC 

ALTO OESTE/10216/2021 – “Renovação de Aldeias”.» (Doc.165 NIPG 4382/21) -----------------  

 

20) Candidatura “Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda – Pelouro dos 

Fundos Comunitários: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 213/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 17 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 

68/21, datada de 17 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, 
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aprove a submissão da candidatura Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda”.» 

(Doc.166 NIPG 4445/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Candidatura “Reabilitação das Rampas do Fosso da Muralha” – Pelouro dos Fundos 

Comunitários: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 214/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 17 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 

70/21, datada de 17 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 “Reabilitação das Rampas do Fosso da Muralha”.» (Doc.167 

NIPG 4452/21) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

22) Candidaturas ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - 2021/2022 – Pelouro 

da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 215/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 11 de março de 

2021, que se anexa, com o registo n.º 443/21, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da 

competência prevista nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Arrendamento do Município de Peniche, proceda à abertura de candidaturas para o período de 

2021-2022, de 15 a 31 de maio, para o apoio a cerca de 40 famílias, prevendo-se um encargo 

médio de 200 euros/família.» (Doc.168 NIPG 4092/21) --------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

23) Informação sobre os refeitórios das escolas, EB de Atouguia da Baleia, EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde e Escola Secundária de Peniche, em Peniche – Pelouro da Educação: ---------------------  
Deliberação n.º 216/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 

3080/2020, de 15 de dezembro de 2020, do Setor da Educação, relativa à auditoria efetuada aos 

refeitórios das Escolas 2,3 de Atouguia da Baleia, Escola 2,3 D. Luís de Ataíde, Escola 1,2,3 de 

Peniche e Escola Secundária de Peniche. (NIPG 20440/20) ---------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

24) Processo de inquérito n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 3/2020 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 217/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 18 de março de 2021, relativa ao processo de inquérito n.º 2/2020, convertido 

no processo disciplinar n.º 3/2020, em próxima reunião de Câmara. (NIPG 1572/20) ---------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

25) Arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 

náuticos, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro da Administração Geral: -------------------  
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Deliberação n.º 218/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 18 de março de 2021, relativa ao arrendamento do estabelecimento de 

restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito junto à Praia do Molhe Leste, em 

próxima reunião de Câmara. (NIPG 4472/21) --------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

26) 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 219/2021: Deliberado encarregar o senhor Presidente da Câmara de apresentar 

uma proposta de posição a tomar pela Câmara Municipal junto das tutelas. (NIPG 4123/21) ------  

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS: 

 

27) Transferência de competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, 

de 30 de abril para a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: -----------------  
Deliberação n.º 220/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício emitido pela Junta 

de Freguesia de Peniche, registado sob o n.º 3427, em 04 de março de 2021, com a posição da 

Assembleia de Freguesia relativamente à proposta da Câmara Municipal para a transferência de 

competências, manifestando a não concordância com a transferência da manutenção dos 

polidesportivos e a reivindicação do acréscimo do valor equivalente ao vencimento de um 

trabalhador. (NIPG 3620/21) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

28) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Martim Jorge Florindo – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 221/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 16 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Setor de Educação, com o n.º 380/2021, de 01 de março, que 

anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique a autorização para 

a utilização do circuito especial de transportes do Município, por parte de Martim Jorge Florindo, 

a partir do dia 01 de março, apenas enquanto o aluno frequentar a escola de acolhimento, no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, devendo cessar a partir do momento em que o 

aluno regressar à valência de educação pré-escolar do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de 

Atouguia da Baleia.» (Doc.169 NIPG 3308/21) ------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

29) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

Paula Alexandra Machado de Sousa Canavarro - Pelouro da Administração Geral: -------------  
Deliberação n.º 222/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«A requerente Paula Alexandra Machado de Sousa Canavarro, veio requerer indemnização pelos 

danos físicos causados, resultantes da queda no passadiço da Praia da Alfarroba, em Peniche. 
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O Gabinete Jurídico com a informação n.º 405/2021, de 04 de março de 2021, em anexo, informou 

que não se conseguiu provar o nexo de causalidade entre o facto e o dano e que não houve omissão 

por parte desta edilidade, pelo que o Município não deverá ressarcir os prejuízos reclamados. 

Assim, no uso da competência prevista na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

indeferir o pedido apresentado, porquanto não se encontram preenchidos cumulativamente os 

pressupostos do dever de indemnizar que recai sobre este Município: o facto, a ilicitude, a culpa, 

o dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano; e nessa medida, notifique os interessados 

no processo, da deliberação da Câmara Municipal.» (Doc.170 NIPG 13128/20) --------------------  

 

30) Geoparque Oeste – Memorando de entendimento - Pelouro da Cultura: -----------------------  
Deliberação n.º 223/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea ff), do n.º 1, do artigo 13.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os termos do Memorando de Entendimento 

relativo ao desenvolvimento do projeto de candidatura do Aspirante Geoparque Oeste a 

Geoparque Mundial da UNESCO.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Cristina Leitão, não 

estiveram presentes na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.171 NIPG 4125/21) 

 

31) Informação sobre o processo n.º 65/13 – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------  
Deliberação n.º 224/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação registada 

sob o n.º 525, em 18 de março de 2021, relativo ao processo n.º 65/13, da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística. (NIPG 4555/21) ----------------------------------------------------------------------   

 

32) Ação administrativa especial, relativo ao pedido de licenciamento do prédio sito em 

“Fichas”, em Ferrel (Processo n.º 927/13.0BELRA) - Pelouro da Administração Geral: --------  
Deliberação n.º 225/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da ação administrativa 

especial, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, relativa ao pedido de licenciamento do 

prédio em “Fichas”, em Ferrel (processo n.º 927/13.OBELRA). (NIPG 5876/11) --------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 226/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial 

nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, 

Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

03 de maio de 2021, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 
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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) 

_____________________________________ 


