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 ATA N.º 13/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos cinco dias do mês de abril 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 Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Sinalização vertical na Rua Nossa senhora da Esperança, no Lugar da Estrada 

– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Cruz 

das Almas, n.º 54 e 56, em Peniche, requerida por António José Foz Romão e Ana Paula Foz 

Romão – Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução, 

da empreitada de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, em nome de António 

Saraiva & Filhos, L.da – Pelouro das Obras Municipais;------------- -------------------------------------  

 ------------------- 4) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução, 

da empreitada de “Retificação à construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, em nome 

de António Saraiva & Filhos, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Proposta de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Peniche 

– Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Normas de participação do prémio Mariano Calado - Pelouro da Cultura; ----- 

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

 ------------------- 7) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro 

de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico de Geraldes – 

Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – Rancho Folclórico D. Pedro I – 

Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho 

Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos” – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------  

 ------------------- 10) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho 

Folclórico “Camponeses da Beira Mar” de Ferrel – Pelouro da Cultura; ------------ ------------------  

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

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – Banda Filarmónica “A Serrana” – 

Pelouro da Cultura;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902– Pelouro da Cultura; ------------------ -----  
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 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito no Bairro do Calvário, 

n.º 3, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Consolidação de mobilidades intercarreiras ou categorias de Assistente 

Técnico para Técnico Superior – Pelouro dos Recursos Humanos; -------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 16) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro 

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

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Exposição de fotografia “inFLOREScência”, de Francisco Fidalgo Félix, no 

Museu da Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura; --------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Atribuição da gestão dos equipamentos a terceiros – Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo de Peniche e Parque Aquático de Peniche – Pelouro do Parque de 

Campismo; ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Empreitada de Requalificação do Forte da Consolação – Minuta e adenda ao 

contrato – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Participação do Município de Peniche para instalação de um mural azulejar, 

promovida pela FENPROF, no âmbito do 25 de Abril – Pelouro da Cultura; ------------ ------------  

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

 ------------------- 21) Duração da época balnear 2021 – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética;  

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

 ------------------- 22) Pedido de licenciamento de obras de urbanização, no âmbito do processo n.º 

101/19, para o prédio sito na Rua Nova, n.º 7, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Nuno Eduardo Faustino Rainha – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------  

 ------------------- 23) Pedido de licenciamento para apoio de picadeiro, alteração e ampliação de 

construções existentes, para o prédio sito na Quinta do Gato Cinzento, em São Bernardino, 

apresentado em nome de Quinta do Gato Cinzento, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 24) Pedido de licenciamento para legalização de alpendre de moradia, para o 

prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 15, em Reinaldes, apresentado em nome de Paulo Jorge 

Carvalho Durães - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------- ------------------------------  

 ------------------- 25) Aceitar a cedência da área de 539.45 m2, a desanexar do prédio urbano, sito 

em Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Consferrel - Construções 

Sociedade Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------- -------------------  

 ------------------- 26) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua Nova, em Atouguia 

da Baleia, apresentado em nome de Luísa Maria Costa Pinto Sousa - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 27) Informação sobre o alojamento local no concelho de Peniche – Pelouro do 

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

 ------------------- 28) Estudo urbanístico para construção de passadiços, ciclovias, estacionamentos 

e zonas de estadia, para o prédio sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche - Pelouro do 

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

 ------------------- 29) Revisão do Plano Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo.  
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 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos, 

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

A reunião foi interrompida entre as treze horas e dez minutos e as catorze horas e cinquenta e três 

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

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o 

período antes da ordem do dia, Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e 

Finanças, durante toda a reunião, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, e Liliana Zarro, Assistente Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Turística 

durante a apreciação e votação dos pontos vinte e dois a vinte e nove da ordem do dia, David 

Gonçalves, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação do ponto vinte e oito da ordem do dia, Ângela Santos e Alexandra 

Tormenta, Técnicas Superiores da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação do ponto vinte e nove da ordem do dia. Esteve também presente o senhor Jorge 

Carvalho, da empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, durante a apreciação do ponto 

vinte e nove da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 07 e 09/2021, das reuniões camarárias realizadas 

nos dias 22 de fevereiro e 08 de março de 2021, tendo sido dispensada as suas leituras por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos 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 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 Armando Ramos:  
- Tendo em conta as medidas de desconfinamento previstas para o início desta semana, que 

permitem a prática de desporto de baixo risco, onde a modalidade da natação se inclui, da qual é 

praticante, pensou que as Piscinas Municipais iriam abrir ao público, no dia 05 de abril, como 

previsto, mas não tendo recebido nenhuma informação decidiu enviar um email, na passada quarta-

feira, ao senhor Vereador com o Pelouro do Desporto, ao qual não obteve resposta. Referiu que o 

seu objetivo era obter uma resposta sobre o motivo pelo qual as Piscinas Municipais não estar, 

ainda, a funcionar e quando estaria prevista a sua abertura. Por outro lado, gostaria de saber qual 

o motivo da falta de resposta ao email, sugerindo que se encaminhassem os emails a alguém que 

pudesse dar resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Adiantou que, à data do email, não tinham, ainda, informação sobre a situação, e considerando 

que o Decreto-Lei n.º 6/2021, que indicava o que poderia ou não abrir, só foi publicado na passada 

sexta-feira, apesar de, previamente, a Federação Portuguesa de Natação ter dado indicações nesse 

sentido e, também, porque o Estado de Emergência do concelho estava em vigor até ao dia 06 de 

abril de 2021. Informou que, à partida, a indicação que tinha, que seria alvo de análise, era que 
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poderiam retomar todas as atividades, exceto as aulas de hidroginástica e hidroterapias, mas assim 

que a decisão fosse tomada seria informado como sempre foi. Disse, ainda, que viu o email do 

senhor Armando Ramos, mas não respondeu porque o viu no telemóvel e, pessoalmente, gostava 

de dar a resposta no computador. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que, apesar de o senhor Armando Ramos dizer que as situações estão controladas, não 

concordava, e era também a opinião de muitas das pessoas com quem falava regularmente e que 

efetivamente têm responsabilidades na área, no entanto, entre hoje e amanhã seria tomada uma 

decisão e a mesma seria transmitida. Relativamente à observação que fez aos emails, é provável 

que acontecesse e que muitos emails fiquem sem resposta e um dos principais problemas seria o 

facto de não responderem assim que os recebem, outro dos motivos pela demora na resposta, tem 

que ver com a obtenção de informação junto do departamento responsável. --------------------------  

 

Senhor Armando Ramos: 

- Disse que não compreendia a razão de não terem sido tomadas, ainda, as decisões, uma vez que 

as medidas para a reabertura dos equipamentos foram anunciadas há algumas semanas. 

Relativamente à questão dos emails, adiantou que não se estava a referir ao senhor Vereador Mark 

Ministro em particular, mas sim à Câmara Municipal em geral, porque teve sempre dificuldade na 

obtenção de resposta aos emails enviados. Sugeriu que, no caso dos emails que necessitam de uma 

informação mais detalhada, se pudesse acusar a receção do mesmo dizendo que a resposta seria 

dada com a brevidade possível. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Indicou que, sempre que possível, os emails enviados aos diversos setores deveriam ser enviados 

para o email geral da Câmara Municipal, para que sejam submetidos no sistema. Reforçou que 

estavam a tentar melhorar a resposta aos munícipes, inclusivamente o atendimento telefónico. 

Admitiu que os métodos de resposta deveriam ser melhorados, pedindo desculpa ao senhor 

Armando Ramos e a todos os munícipes que possam sentir que a Câmara Municipal não lhes dá a 

atenção ou resposta que precisam. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Agradeceu ao senhor Armando Ramos a questão colocada, referindo que aquele seria um dos 

assuntos que iria abordar na sua intervenção. Em relação à questão dos emails, disse que, 

infelizmente, já não era a primeira vez que a questão era colocada numa reunião de Câmara, porque 

há vários munícipes que dizem que a resposta da Câmara Municipal ou é muito lenta ou nunca 

chega. Relembrou o senhor Presidente da Câmara que, há uns meses atrás, os membros do Partido 

Social Democrata fizeram uma proposta, no sentido de tentar resolver a situação, que passaria por 

fazer uma informação geral no site do Município com os endereços eletrónicos que as  pessoas 

deveriam utilizar, e o senhor Presidente da Câmara, na altura, admitiu que seria uma proposta 

benéfica, no entanto, essa proposta nunca foi implementada, mas com a intervenção do senhor 

Armando Ramos, provavelmente se deve rever e tentar de uma vez por todas implementar esse 

sistema e publicitá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que, aquilo que a senhora Vereadora Cristina Leitão acabou de referir, a Câmara 

Municipal estava a tentar fazer, tanto para os emails, como para o atendimento telefónico.  -------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

-Relativamente à Covid-19, indicou que os dados se mantinham iguais há uma semana, e que os 

casos em vigilância registaram uma descida. Adiantou que a diminuição das restrições, previstas 

para esta quinzena, acrescia maiores responsabilidades e preocupações. -------------------------------   

- De acordo com uma informação prestada pelos Serviços de Saúde, deu conta que, no concelho 

de Peniche, estão registados 2045 utentes com idade igual ou superior a 80 anos, sendo que o total 

de vacinados é de 1384 utentes, dos quais 1211 tinham a primeira dose e 173 já tinham a segunda 

dose, que, na sua opinião, era preocupante. Foi, também, informado que durante o fim de semana 

passado iriam ser vacinadas um número elevado de pessoas, nomeadamente da Área da Educação, 

mas que aguardava, ainda, a confirmação. ------------------------------------------------------------------  

- Quanto às questões colocadas, recentemente, numa reunião pública da Câmara Municipal, e 

mesmo considerando o assunto sensível, não poderia deixar de responder, nomeadamente, à 

questão sobre a CPCJ, passando a ler um documento: 

«Procurarei fazer o enquadramento geral desta Comissão, sendo que parece haver quem tenha 

dúvidas acerca do seu funcionamento, que são legítimas, e das responsabilidades atribuídas aos 

membros e respetivas instituições que fazem parte da CPCJ. As Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens, são instituições oficiais, não judiciárias, com autonomia funcional. As 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são acompanhadas, apoiadas e avaliadas pela 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. São várias as 

Entidades e Instituições que constituem a comissão alargada e a restrita, nesta última é atribuída 

um número de horas a cada um dos comissários, de acordo com o número processual que a 

comissão detém. Desde 2001, altura em que a CPCJ é constituída em Peniche, e até 2017, as 

instalações desta foram sempre integradas nos Serviços da Câmara e a sua Presidência atribuída 

a pessoas propostas pelo Executivo. De acordo com a legislação e estatutos desta Comissão, a 

eleição do Presidente deverá ser por voto secreto e qualquer pessoa que faça parte da Comissão 

Alargada é passível de ser eleita. Uma vez que a comissão é uma instituição autónoma no seu 

funcionamento, este executivo não indicou qualquer pessoa para Presidente, esperando apenas 

que os estatutos fossem cumpridos com legitimidade, ao município apenas cabe assegurar as 

instalações e os meios materiais de apoio necessários ao funcionamento das Comissões de 

Proteção sempre que solicitados pela Comissão e a sua Presidente. O fundo de maneio e a verba 

para contratação de seguro para aqueles membros, que são designados por determinadas 

entidades, normalmente aquelas onde os seus Presidentes não têm vínculo laboral, são da 

responsabilidade do município. O apoio administrativo é da responsabilidade do município. Com 

a entrada deste Executivo, em outubro de 2017, foi feita a separação de contas que, até então, 

nunca havia sido feito. Com isto é notório que a intervenção do Presidente da Câmara é nula, 

pois a Comissão funciona autonomamente, com estatutos próprios, regras específicas, cabendo à 

Presidente da CPCJ, eleita em reunião de Comissão Alargada, a gestão e o cumprimento dos 

objetivos aos quais se propõe. Obviamente que, sempre que necessário, o Presidente da Câmara 

reúne com a Presidente da CPCJ, mas as informações relativas a processos e a distribuição dos 

mesmos não são obviamente cedidas, apenas tem conhecimento da informação apresentada nos 

relatórios anuais e o número total de processos em mãos. O material solicitado pela CPCJ tem 

sido adquirido, se não é solicitado não o podemos fazer. No ano 2018 foram atribuídos dois 

computadores portáteis à CPCJ e está a proceder-se à aquisição de mais quatro. A CPCJ possuía 

um telemóvel e um telefone fixo, mas com a mudança das instalações, sendo estas provisórias, 
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não foi transferida a linha fixa, tendo-se adquirido um segundo telemóvel, e a técnica do 

Município utiliza, também, o seu telefone de serviços para contactos intervenientes nos processos 

que gere. Em novembro, foi cedida uma viatura para uso exclusivo da CPCJ, sendo que, desde 

novembro até 2018, o carro nunca foi utilizado pela mesma, tendo recorrido à reserva de outro 

que foi utilizado a partir de 12 de fevereiro. Foram adquiridos novos armários com chave, de 

forma a manter o caráter reservado dos processos, bem como máquina de multifunções, 

compatível com as necessidades apresentadas e foi adquirida uma destruidora de papel e um 

micro-ondas. Em relação às instalações, sempre quisemos que a CPCJ local tivesse instalações 

próprias, tendo em conta os vários locais por onde passaram e as condições que sempre tiveram, 

e com o fim do projeto Move 2520, que decorreu no Bairro Arco Iris, iniciou-se as obras do 

edificado, com a construção de gabinetes, de arquivo, de balneários, para que a CPCJ tivesse as 

condições adequadas ao exercício das suas funções. A chave foi entregue à Presidente, em 

exercício na altura, Dr.ª Cláudia Tonelo, no início de dezembro de 2019, e solicitado que até ao 

final de janeiro de 2020 pudessem mudar de instalações e libertar as do serviço da Ação Social. 

A mudança não foi feita, foi prolongada para fevereiro. De fevereiro para março com a pandemia, 

e uma vez que os comissários estariam em teletrabalho, passaram para maio de 2020. Nunca foi 

solicitado mobiliário para o espaço, a Presidente encontrava-se de baixa médica e os restantes 

elementos da restrita não queriam assumir essa responsabilidade. As novas instalações 

funcionaram apenas como armazém/ arquivo, até que em julho de 2020 se verificou uma 

infiltração na estrutura do edifício que afetou não só as instalações da CPCJ como também umas 

instalações privadas situadas ao lado, e a intervenção foi feita pelo IHRU, que é proprietário do 

edifício. Tendo em conta a impossibilidade de utilizar as novas instalações, a CPCJ mudou para 

o edifício Espaço Net/GIP, onde utiliza uma sala de trabalho para os elementos da restrita, um 

gabinete de atendimento e uma sala para serviço administrativo. Quanto aos apoios técnicos há 

um equívoco, em primeiro lugar as pessoas que fazem parte da CPCJ não colaboram com ela, 

trabalham, são representantes de uma entidade ou instituição que disponibiliza um funcionário 

ou um técnico e que paga o seu vencimento para o exercício das suas funções na comissão, é o 

trabalho e função dos mesmos. Depois, o apoio técnico, de acordo com o n.º 6, do artigo 20.º da 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ poderá solicitar apoio técnico, nos casos em que 

o exercício de funções a tempo inteiro pelos comissários não garanta a observância dos critérios 

previstos no n.º 3, do artigo 22.º, e as entidades mencionadas nas alíneas a), b), c) e k), do n.º 1, 

do artigo 17.º, disponibilizam ainda técnicos para o apoio à comissão, aplicando-se com as 

devidas adaptações o disposto no n.º 2, do artigo seguinte. Assim, o apoio técnico pode ser 

prestado pelo Município, pela Segurança Social, pelo Ministério da Educação e pelas Forças de 

Segurança. Até ao momento, não foi solicitado ao município qualquer apoio técnico por parte da 

Presidente da CPCJ e sem este pedido não cabe ao Presidente da Câmara a sua imposição. Para 

além disso, as horas de afetação de cada comissário na comissão restrita, para o concelho de 

Peniche, foram definidas em catorze horas de afetação mínima, para todos os elementos, com a 

exceção do elemento da Educação que tem definição própria de tempos de afetação, meio tempo 

ou tempo inteiro de acordo com o número de processos e a Presidente, de acordo com o n.º 5 do 

artigo 23.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, exige o exercício de funções por parte de 

membros eleitos a tempo inteiro. Da comissão, cuja competência territorial abranja mais de 5000 

habitantes com menos de 18 anos, como é o caso de Peniche, uma vez que os Censos 2011 

indicavam 5.224, ou seja, o Presidente tem que estar a tempo inteiro. Composição da CPCJ na 

modalidade restrita, Município: horas de afetação semanais - catorze horas, horas que deveria 

afetar no mínimo - catorze horas; elemento obrigatório: Segurança Social: horas de afetação 

semanais – oito horas, horas que deveria afetar no mínimo - catorze horas; elemento obrigatório: 

Ministério da Educação: horas de afetação semanais – trinta e cinco horas, horas que deveria 

afetar no mínimo – trinta e cinco horas; elemento obrigatório: Ministério da Saúde: horas de 
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afetação semanais – oito horas, horas que deveria afetar no mínimo – trinta e cinco horas; 

elemento obrigatório: IPSS – não tenho nenhum elemento nomeado, deveria ter, no mínimo, um 

elemento com catorze horas, e é um elemento obrigatório; elemento cooptado: horas de afetação 

semanais – catorze horas, horas que deveria afetar no mínimo – catorze horas, ou seja, elemento 

opcional, elemento cooptado, com funções na restrita. As horas de afetação não estão a ser 

efetuadas por todos os comissários, o apoio técnico deverá ser solicitado quando todos os 

comissários cumpram as horas de afetação previstas por lei, e se por algum motivo não consigam 

fazer face a todos os processos que detêm. Este apoio técnico tem que ser solicitado, e até ao 

momento, como já referi, não foi, a não ser para a execução do projeto “Adélia”, em que foi afeto 

mais um técnico da Ação Social, no entanto, reforçamos que este a apoio técnico não cabe apenas 

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

- Em relação a outra questão colocada, na sequência da informação prestada em reunião de Câmara 

sobre a Associação Mulheres do Século XXI, deu conta que foi endereçado pela Associação um 

convite à Câmara Municipal para que se pudesse constituir parceira na Rede Integrada à Proteção 

das Vítimas de Violência Doméstica no Distrito de Leiria, tendo sido agendada uma reunião por 

videoconferência. Para que a Câmara Municipal tome conhecimento da situação, informou que o 

Município de Peniche iria ser parceiro na Rede Distrital, que já existem secções de coordenação e 

de trabalho e estavam agendadas formações e que iriam ser afetos três elementos da Ação Social, 

duas Psicólogas e uma Administrativa. Disse que: «O projeto foi aprovado no âmbito da tipologia 

3.16 – apoio financeiro e técnico a organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, ou seja, 

Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego de 2020, e prevê a criação de uma Rede 

Integrada que reúna municípios, estruturas de atendimento, forças policiais e outras entidades da 

Área da Saúde e da Justiça, relevantes num trabalho conjunto e que aprofunde as dificuldades, 

pontos fortes e pontos fracos de cada território, articule as respostas de competências distintas 

entre si, uniformize práticas e procedimentos, consolide a rede já existente acerca de subtemas de 

violência doméstica. O projeto visa responder ao objetivo apoiar e proteger, ampliar e consolidar 

a intervenção, no âmbito do plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as 

mulheres e à violência doméstica, da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 

de 2018-2030 “Portugal Mais Igual”. A Mulher do Século XXI – Associação de Desenvolvimento 

e Apoio às Mulheres é uma Organização não Governamental dos Direitos das Mulheres, 

constituída em 2001, sediada em Leiria e de âmbito nacional. Desde 2010 que está reconhecida 

pelo Estado Português como instituição de utilidade pública. A Mulher do Século XXI tem vindo 

a trabalhar, nos últimos anos, sobre esta problemática, entre outras, sendo a entidade responsável 

pela dinamização do Centro de Atendimento às Vítimas do Distrito de Leiria.» Acrescentou que, 

desde a primeira hora, o Município se mostrou interessado em aderir a esta parceria, até porque o 

número de casos é preocupantes e deve motivar para intervir no sentido de contrariar algumas 

ocorrências que se vêm mantendo. ---------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Agradeceu ao senhor professor Gerardo Rodrigues, ao Ensemble Agitato e ao Coro de São Pedro, 

pelo concerto de Páscoa, transmitido ontem pelo Município de Peniche. ------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos endereçados ao senhor professor Gerardo Rodrigues, pelo belíssimo 

concerto de Páscoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou também o atleta Tiago Cação, pelo seu feito no Open de Oeiras, por mais um excelente 

resultado, que evidência existir grandes talentos em Peniche. -------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação para o desconfinamento e, tendo por base os apoios existentes em 

outros Municípios, esperava que a Câmara Municipal estivesse a programar algum tipo de apoio 
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para a instalação de esplanadas. Indicou que seria importante a Câmara Municipal ter a audácia 

de, juntamente com o Gabinete de Apoio às Empresas, sondar o interesse de dotar os restaurantes 

de esplanadas, flexibilizando e adaptando alguns espaços públicos que, neste momento, são 

estradas, que poderiam ser, inclusive, cortadas ao trânsito, situação essa que já vai acontecendo 

em alguns locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou a sua preocupação com o Autocaravanismo desregulado no concelho, e o senhor 

Presidente da Câmara disse, na última Assembleia Municipal, que era um problema que não 

estavam a conseguir resolver, mas, na sua opinião, seria possível encontrar alternativas, porque o 

concelho de Peniche precisa de ser um concelho “amigo” das Autocaravanas, e para tal é 

importante ter as condições para que os autocaravanistas venham para o concelho, até porque eles 

são uma oportunidade de desenvolvimento económico para o território. Salientou que existem 

parques improvisados para Autocaravanas, que não cumprem minimamente as regras 

higiossanitárias e ambientais, tendo em conta a Pandemia, pelo que seria importante identificar 

esses locais, para que se pudesse atuar e criar condições. -------------------------------------------------  

- Expressou que a Câmara Municipal contratou uma empresa externa para elaborar um Plano 

Estratégico, no entanto, ainda não se percebeu o seu significado, como tal, perguntou ao senhor 

Presidente da Câmara o que pensava sobre esse Plano Estratégico. -------------------------------------  

- Relativamente à intervenção que o senhor Presidente da Câmara fez sobre a CPCJ, confessou 

que teve alguma dificuldade em reter tudo o que leu, e manifestou a sua preocupação sobre 

algumas coisas que reteve, nomeadamente no que se refere ao não cumprimento, por todos os 

comissários das horas na própria comissão, o que o leva a crer que a Presidente está a incumprir, 

porque deveria estar a tempo inteiro e só estava a oito horas. Por outro lado, as IPSS não estão 

representadas na comissão restrita, ou seja, o senhor Presidente da Câmara lançou uma série de 

alertas que o deixaram muito preocupado. Quando foi dito que não existe apoio técnico, porque 

não foi solicitado pela Presidente, na sua opinião, não deixava de ser sui generis, uma vez que na 

reunião que teve, e que participou também outro membro da Câmara Municipal, a senhora 

Presidente da Comissão referiu essa necessidade. Adiantou que ficava muito preocupado quando 

o senhor Presidente da Câmara dizia que a sua intervenção na Comissão era nula, o que não 

significava que a Câmara Municipal tivesse que propor alguém para a Presidência da Comissão, 

até porque, como o senhor Presidente sabia, a eleição é feita através de voto secreto, devendo ser 

usados boletins de voto que não permitam a identificação do eleitor, e no n.º 2 do artigo que tem 

a descrição da metodologia para a eleição do Presidente, era referido que todos os membros eram 

elegíveis como Presidente, ou seja, ninguém se propõem para Presidente, a eleição era feita entre 

pares, a partir da Comissão alargada, não havia uma candidatura, logo, não estaria ao alcance do 

senhor Presidente da Câmara propor quem quer que fosse para Presidente da Comissão. Realçou 

o facto de ter sido dito pelo senhor Presidente que a sua intervenção era nula, porque, de facto, 

existem responsabilidades que são da Câmara Municipal, nomeadamente quanto à sede, e não o 

satisfazia continuar a ouvir que se estava a procurar resolver o problema, a Câmara Municipal 

tinha a obrigação de dotar todas as estruturas que estão sobre a sua responsabilidade, conferindo 

condições para que as mesmas funcionem da melhor forma possível. Recordou que, na semana 

passada, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de dois espaços, a duas Associações distintas 

que têm todo o mérito, ambos situados no Bairro do Calvário, e lamentava que a CPCJ estivesse 

há tanto tempo a aguardar por umas instalações com a dignidade que se possam equiparar aqueles 

dois espaços. Acrescentou que o senhor Presidente clarificou que o comissário representante do 

Município se encontrava a fazer catorze horas e não a tempo inteiro, no entanto, não iria alimentar 

a polémica, o seu único objetivo iria no sentido de se conseguir melhorar alguns aspetos 

relacionados com o funcionamento que, no fundo, dependem da Câmara Municipal e não lhe 

competia referenciar ou colocar em causa outras instituições, como era o caso da Presidente da 

CPCJ, como o senhor Presidente da Câmara acabou por fazer, como era o caso das IPSS, onde o 
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senhor Presidente também colocou em causa a participação daquelas instituições, que não estão 

representadas na restrita, mas o que lhe competia, enquanto Vereador da Câmara Municipal, dizer 

que a Câmara não tem, pelo que percebeu da reunião que teve com a Presidente, correspondido 

convenientemente, relativamente à sede, aos computadores, e foi referido também pelo senhor 

Presidente da Câmara que foram adquiridos dois computadores e estavam a tratar de adquirir mais 

quatro. Considerando que a Comissão precisa de computadores, na sua opinião, essa deveria ser 

uma prioridade da Câmara. Concluiu dizendo que, pela diplomacia que deveriam ter e pelo respeito 

institucional, não se iria pronunciar sobre a senhora Presidente da CPCJ, nem sobre as IPSS e as 

demais entidades que ali se encontram representadas.-----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Considerando que o senhor Vereador Filipe Sales colocou a questão da CPCJ numa reunião 

pública, expressou que se sentiu no direito de responder e informar os senhores Vereadores sobre 

a situação atual da Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à situação das esplanadas, disse que pretendiam ajudar e criar condições, e isso 

foi feito o ano passado e iria ser feito, também, este ano, numa situação de exceção para a abertura 

de novas esplanadas e alargamento do espaço, mas existem espaços que também gostaríamos de 

ver alargados que não era possível e não era fácil fechar as estradas de um dia para o outro, como 

o senhor Vereador Filipe Sales sugeriu. Informou que as situações estão a ser estudadas, uma a 

uma, e as esplanadas encontram-se isentas de pagamento como aconteceu no passado ano. --------  

- Em relação ao Autocaravanismo, já referiu, diversas vezes, que era uma das dificuldades e não 

tem sido possível deslocar as equipas da Divisão de Obras Municipais para fazer o que gostaria, e 

que, infelizmente, vai sendo feito à medida que conseguem. Pensa que a situação possa normalizar, 

nomeadamente com as entidades policiais e no que diz respeito à Covid-19, para que este ano 

possam estar em melhores condições para intervir. Expressou que inclusivamente, aquilo que se 

começou a fazer, no ano passado, em conjunto com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

em Consolação, seria para continuar e deverá criar melhores condições. ------------------------------   

- Relativamente ao Plano Estratégico, deu conta que o assunto, que já foi abordado e discutido em 

várias reuniões, seria presente numa próxima reunião de Câmara. Indicou que registou todas as 

opiniões dos senhores Vereadores e o documento seria para aprofundar e, a seu tempo, dado 

conhecimento à população. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às questões da CPCJ, afirmou que a sua intenção foi esclarecer, para que as pessoas 

entendessem o que deveria ser uma situação normal e o que era uma situação ajustada. Referiu 

que quer esta senhora Presidente ou qualquer outro Presidente, em função do número de 

acompanhamentos e de crianças existentes no concelho, deveria estar a tempo inteiro e, 

ultimamente, tem tido menos tempo, porque tem estado a substituir, em muitos momentos, o 

Delegado de Saúde, e tem desempenhado um trabalho exemplar, logo, não fez qualquer crítica, 

deu uma justificação. Em relação às funções desempenhadas pela técnica municipal, por Lei e no 

Regulamento, são catorze horas e, há uns meses, tem sido a 100%. Por outro lado, quando disse 

que a intervenção do Presidente da Câmara era nula, era em termos de decisão e de controle dentro 

da comissão, seja ela restrita ou alargada. Também não referiu que estavam a procurar resolver a 

questão das instalações, porque elas estão preparadas há muito tempo e se faltar alguma coisa 

dependerá das propostas que lhe façam chegar, em termos de equipamentos que possam não ter. 

Acrescentou que o fundamental seria ajudar a CPCJ a ter condições para corresponder da melhor 

forma possível às pessoas, aos comissários que se encontram a acompanhar os processos e a obter 

melhores respostas para as crianças e jovens do concelho. Quanto às questões relacionadas com o 

funcionamento ou com as insuficiências que possam existir, deveriam ser colocadas em local 

próprio, até porque a Presidente atual ou a antiga nunca tiveram dificuldades em reunir com o 

Presidente da Câmara Municipal. Expressou que não era apenas o senhor Vereador Filipe Sales a 
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estar preocupado com o funcionamento, mas o que mais o preocupava era que fossem colocadas 

questões e essas não fossem resolvidas, e tal não tem acontecido. --------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente às atividades de baixo risco, nomeadamente a Pesca Lúdica desportiva, que esteve 

interdita durante o confinamento, teve conhecimento que o Município de Peniche optou por não 

se pronunciar sobre o assunto. Perguntou porque nunca foi este assunto discutido em reunião de 

Câmara, sendo que a mesma nunca tomou uma decisão sobre este tema em particular. -------------  

- Em relação ao Edital da reunião de hoje, referiu ter ficado perplexa ao verificar que a ordem de 

trabalhos apresentada pelo senhor Presidente continha trinta pontos e o último dizia respeito ao 

Plano Diretor Municipal. Expressou que a Câmara Municipal estava há anos para fazer a discussão 

do Plano Diretor Municipal, e não tem existido oportunidade para o fazer por diversas razões, 

apesar de ter estado marcada, para o dia 04 de novembro de 2020, uma reunião para discutir o 

assunto, e que não foi discutido por iniciativa do senhor Presidente da Câmara, que decidiu não 

realizar a reunião naquele dia, no entanto, foi reiterado, semanalmente, para que o assunto, em 

2021, ficasse resolvido. Relembrou que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara que em abril a 

primeira reunião seria para falar sobre o Plano Diretor Municipal, mas, tendo em conta que este 

assunto merecerá uma maior atenção e dedicação na sua discussão, não foi uma boa opção coloca-

lo como último ponto para discussão. ------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a informação prestada, na passada reunião, referente aos dados dos médicos de 

família, no entanto, relembrou que o senhor Presidente ficou de prestar uma informação sobre a 

médica de família que prestava assistência a cerca de 500 utentes, no Centro de Saúde de Atouguia 

da Baleia. Perguntou se existiam dados atualizados dos médicos de família no concelho, para que 

consigam perceber se já foi ou não resolvida a situação. --------------------------------------------------  

- Lembrou que não foi, ainda, presente em reunião de Câmara o assunto sobre o incêndio que 

ocorrido num equipamento no Parque de Campismo. -----------------------------------------------------  

- Relembrou também que existia um pedido de informação, relacionado com o Bairro do Calvário, 

em que, por um lado, há a situação de deficiência numa habitação, por outro, uma situação de 

permuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reforçou que estava, ainda, por clarificar o motivo da alteração ao procedimento concursal de 

Técnico Superior de Arquitetura. -----------------------------------------------------------------------------  

- Considerando que a Câmara Municipal tomou consciência das debilidades da estrutura e do 

serviço no Centro Escolar de Atouguia da Baleia, solicitou ao senhor Vereador Mark Ministro um 

ponto de situação. Perguntou se a cozinha já estava a funcionar e se a situação das AEC’s já se 

encontrava normalizada, particularmente nesta estrutura. ------------------------------------------------  

- Recordou que, em 21 de outubro de 2020, a Câmara Municipal recebeu um email sobre uma 

construção que estava a ser edificada junto a um património local, em Geraldes, pelo que solicitou 

um ponto de situação sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------  

- Sobre a informação que o senhor Vereador Mark Ministro prestou, em dezembro, relativamente 

a reuniões que iria ter com as Associações locais, tendo como objetivo rever o Regulamento, 

perguntou com quantas Associações já reuniu e quais são as conclusões, à data de hoje. -----------  

- Em relação ao autocaravanismo, relembrou que foi apresentada uma proposta que tinha como 

objetivo o reencaminhamento dos autocaravanistas para as estruturas licenciadas. ------------------  

- Tendo em conta que o desconfinamento já se encontra a decorrer, solicitou que se fizesse uma 

monitorização das medidas, para que se consiga perceber se existem condições para que a Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem pudesse decorrer, tal como outras festas do nosso 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que continuava a receber reclamações de munícipes, relativamente ao funcionamento 

dos serviços da autarquia, nomeadamente da DPGU. Considerando que a única possibilidade de 
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recorrer àquele serviço é por via telefónica, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da 

manhã, que é manifestamente pouco, perguntou ao senhor Presidente da Câmara Municipal, tendo 

em conta o levantamento das restrições, qual seria a previsão do atendimento naquele serviço poder 

ser presencial, em que dias e se o atendimento telefónico iria ser alargado ou não. ------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente à questão da Pesca Lúdica, informou que procuraram perceber se havia algum 

propósito de conseguir uma aprovação de uma medida diferente, mas isso não é competência da 

Câmara Municipal decidir as regras a implementar devido à Pandemia. -------------------------------  

- Em relação ao Plano Diretor Municipal, deu conta que durante o mês de abril o assunto seria 

discutido, em reuniões públicas, sejam ordinárias ou extraordinárias. Informou que o senhor 

professor Jorge Carvalho iria estar presente, hoje, por videoconferência, para prestar 

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

- Relativamente ao assunto dos médicos de família, disse que não possuía, ainda, a informação. --  

- Em relação ao incêndio no Parque de Campismo, pediu desculpa porque acreditava que esse 

assunto estaria na ordem de trabalhos, inclusivamente, informou a senhora de que esse assunto 

seria discutido hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Indicou que a permuta para a casa do Bairro do Calvário estava prevista. Relativamente às 

intervenções às casas do Bairro do Calvário, deu conta que foi efetuada uma avaliação a todas as 

casas, que aguarda o relatório, e que de momento não há capacidade para corresponder a todos os 

pedidos que vão surgindo. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a informação referente ao concurso já se encontrava elaborada e que deveria seguir 

para os senhores Vereadores esta semana. ------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão do autocaravanismo, disse que ouviu e registou, mas que ser a Câmara 

Municipal a encaminhar todos os autocaravanistas para as estruturas existentes não seria uma 

tarefa fácil. Referiu que teriam de reunir com as entidades competentes para que, em conjunto, se 

encontre uma solução para esta questão. --------------------------------------------------------------------  

- Em relação à festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, relembrou que estiveram 

presentes membros da mesma em reunião de Câmara, há duas semanas atrás, e foi dito, por todos, 

que não existiam condições para se tomar decisões e que era necessário mais tempo. Informou que 

o assunto iria voltar a ser presente em reunião e os senhores Vereadores teriam a oportunidade de 

se pronunciar e de decidir. Salientou que se a Câmara Municipal decidir permitir que as festas no 

concelho se voltem a realizar, assim seria, mas que o Presidente da Câmara, por si só, não o iria 

fazer enquanto não entender que há segurança. ------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao funcionamento da DPGU, disse que a senhora Vereadora Cristina Leitão se 

encontrava desfasada da realidade, uma vez que têm decorrido reuniões e atendimentos 

presenciais, contrariamente ao que acontece em outras Câmaras. Sugeriu que quando a senhora 

Arquiteta Paula Alvado estivesse presente na reunião que explicasse à senhora Vereadora Cristina 

Leitão como está a funcionar o serviço da DPGU atualmente. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Informou que o sistema de ar condicionado, no Centro Escolar de Atouguia da Baleia, já se 

encontrava em funcionamento. Relativamente à cozinha, disse que se aproveitou a paragem das 

atividades letivas para se efetuar a transferências da cozinha do Agrupamento de Escolas de 

Peniche, para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Relativamente às AEC’s, existem ainda 

algumas falhas, no entanto, na passada semana foram efetuadas duas contratações, em regime de 

avença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-Relativamente ao Associativismo, disse que, na altura, fez um resumo das reuniões que existiram 

em dezembro, as exposições das Associações e as propostas que acabatam por resultar desse 

trabalho, e que serão presentes na reunião de hoje. --------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente Ana Rita Petinga:  

- Relativamente ao email recebido, informou que se deslocou ao local com o senhor Coordenador 

Municipal da Proteção Civil, tendo sido solicitada a fiscalização ao local. Admitiu que a 

informação andou um pouco perdida, mas que já possuía a informação da fiscalização, mas que 

iria solicitar nova fiscalização uma vez que não ficou satisfeita com o que lhe foi apresentado e 

assim que estivesse na posse da mesma a apresentaria em reunião de Câmara. -----------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Sobre a Pesca Lúdica, o que perguntou foi se a partir de agora se iria monitorizar a questão, uma 

vez que a DGRM emitiu um comunicado informando que a Pesca Lúdica poderia começar a ser 

praticada, mas que se deveria ter em conta o número de infetados de cada zona e que a Câmara 

Municipal de Peniche foi das únicas que não tomou uma posição sobre o assunto junto do Governo. 

- Salientou que a proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, era uma medida 

pedagógica, para que, numa primeira vez, os autocaravanistas fossem informados dos locais 

adequados para a sua permanência e, caso não cumprissem, far-se-ia cumprir a lei. -----------------  

- Referiu que, relativamente às festas do concelho, o que perguntou foi se, tendo em conta as 

medidas de desconfinamento existentes a partir do dia de hoje, já existia mais informação que 

pudesse ser prestada às Organizações. -----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Afirmou que esta reunião deveria ter começado pelo voto de pesar pelo falecimento do Presidente 

da Câmara de Viseu, Dr. Almeida Henriques, com quem a Câmara Municipal de Peniche teve um 

estreito relacionamento. Propôs que se aprovasse um voto de pesar para ser, posteriormente, 

enviado à Câmara de Viseu, à família do senhor Presidente e ao Partido Social Democrata. -------  

- Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre a CPCJ, referiu que quando 

aconteceu, no ano passado, o triste caso da Valentina, sugeriu que se fizesse uma informação sobre 

aquelas situações. Após o senhor Presidente da Câmara ter dado conta dos técnicos afetos e dos 

tempos mínimos praticados e, na altura, referiu que na Câmara Municipal da Marinha Grande 

existiam 4 técnicos cedidos pela mesma para a CPCJ e acreditava que aquele município não teria 

mais processos do que em Peniche. Salientou o facto de que todo o apoio prestado à Comissão, a 

nível financeiro, logístico e administrativo, não era prestado pelo Presidente da Câmara, mas sim 

pelo Município e pela Câmara Municipal, ou seja, quando os assuntos são reduzidos a uma parte 

da Câmara Municipal, é porque alguma coisa não está bem e, na sua opinião, quando os assuntos 

dizem respeito a um órgão coletivo, como é a Câmara Municipal, e só parte desse órgão é que 

trabalha nessas áreas ou tem acesso a determinado tipo de informações, então estão a trabalhar 

para partidarizar este tipo de Comissões. Disse que tudo o que foi dito era verdade, do ponto de 

vista da autarquia e da senhora Presidente, mas é também fruto de alguma insuficiência de meios 

que existem ao nível do Ministério da Saúde, uma vez que a senhora Presidente é da área da Saúde, 

é enfermeira, mas ninguém comparou as 35 horas que o Ministério da Educação dá para uma 

professora que colocou numa organização desta natureza, com as 14 horas que o Município de 

Peniche dá e, também, era importante dizer que o Estado, através do Ministério da Solidariedade 

Social, transferia todos os anos para a CPCJ 25.490 euros, como tal, esta é uma matéria que diz 

respeito a todos, diz respeito à Administração Central, à Administração Local, porque as crianças 

têm que ser cuidadas e tratadas para que não passem por situações por vezes demasiado graves e 

com consequências ainda maiores. Referiu que na Lei da CPCJ, no artigo 32.º diz: “1- As 
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comissões de proteção elaboram anualmente um relatório de atividades, com identificação da 

situação e dos problemas existentes na respetiva área de intervenção territorial em matéria de 

promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em perigo, incluindo dados estatísticos e 

informações que permitam conhecer a natureza dos casos apreciados e as medidas aplicadas e 

avaliar as dificuldades e a eficácia da intervenção. 

2 - O relatório é remetido à Comissão Nacional, à Assembleia Municipal e ao Ministério Público, 

até 31 de janeiro do ano seguinte àquele a que respeita.”, como tal, é e deveria ser possível ter 

acesso aos processos, o que se passa é que, provavelmente, os dois órgãos, nem sempre tiveram o 

melhor tratamento, a CPCJ, que nem sempre enviou os relatórios, e a Assembleia Municipal, que 

não os solicitou. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Voltou a perguntar sobre as autocaravanas no Baleal e se já alguém foi ao local verificar a questão 

da higiene. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que o semáforo de peão existente na Rua Sacadura Cabral, tinha a luz vermelha 

fundida, e seria importante que alguém fosse ao local resolver a situação o mais rápido possível.  

- Questionou se as obras no restaurante - pavilhão da Berlenga já se encontravam concluídas, uma 

vez que estava quase a iniciar-se a época e seria importante ter a concessão a funcionar. -----------  

- Sobre as concessões municipais e o problema das lojas da Prageira, que dura desde 2006, 

perguntou o que foi feito, neste mandato, junto da Segurança Social para resolver aquele problema, 

uma vez que deixaram de pagar a renda e que nos cofres públicos deixaram de entrar 70 mil euros. 

- Chamou à atenção para construções antigas e abandonadas que se encontram na zona do Baleal, 

que dão uma má imagem e que acabam por ser um contraste à beleza dos passadiços. --------------  

- Chamou à atenção que dentro do Parque de Campismo Balealcoop verificou que estava a ser 

feita uma construção em alvenaria. ---------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que a listagem sobre os asfaltamentos de Ferrel ainda não lhe foi disponibilizada. ---  

- Quanto às dívidas a terceiros, referiu que, em 28 de setembro de 2020, foi feito um acordo de 

pagamento com a Cafetaria do Parque. Questionou se esse acordo estava a ser cumprido. ---------  

- Recordou que não existe, ainda, a informação sobre a vistoria da CCDR ao cemitério de Ferrel.  

- Referiu que, quando o senhor António Neves esteve na reunião de Câmara, a senhora Arquiteta 

Paula Lavado disse que o processo estava aprovado, apenas faltava fazer o ofício, mas a verdade 

é que, passadas três semanas, a situação se encontrava igual, o senhor continua a não ter a licença. 

Indicou que o senhor António Neves recebeu um ofício, datado de 08 de julho de 2019, que passou 

a ler: «Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, notifico V.Ex.ª de que, por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, datado de 2019/07/04, foi deferido o pedido de licenciamento, que apresentou, para 

construção  de  moradia  multifamiliar-bloco B, que constitui processo em epígrafe, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2019/07/03, de 

que se remete cópia. De acordo com o artigo 76.º do diploma legal atrás referido, dispõe do prazo 

de um ano, contado a partir do 3.º dia posterior à data de notificação, ou no primeiro dia útil 

seguinte a esse, quando não o seja, para requerer a emissão do respetivo alvará, mediante 

pagamento das taxas previstas no regulamento municipal em vigor, cuja importância é de 

4.612,59€. O requerimento da licença atrás referida poderá ser feito de segunda a sexta-feira 

inclusive, entre as 09h00-13h00 e as 14h00-16h00 e deverá ser acompanhado dos seguintes 

documentos: 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergente de 

acidentes de trabalho, nos termos da Lei nº. 98/2009, de 4 de setembro, acompanhada do último 

recibo de pagamento; 

-Declaração de titularidade de certificado de classificação de indústria de construção civil ou 

título de registo na atividade; 

-Declaração do empreiteiro a ceder o alvará para a obra, quando este não for do requerente; 
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-No caso de o alvará ser em nome de uma empresa, deve juntar certidão permanente ou código 

de acesso para consulta da mesma; 

-Cópia do BI de quem assina a declaração de titularidade, que deve ser de acordo com as 

permissões constantes na certidão permanente; 

-Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção da obra, 

acompanhado do certificado de aptidão profissional ou declaração da ordem; 

-Declaração do INCI a confirmar que o técnico responsável pela direção da obra faz parte do 

quadro técnico da empresa construtora ou listagem da Segurança Social; 

-Termo de responsabilidade assinado pelo diretor da fiscalização da obra, acompanhado do 

certificado de aptidão profissional ou declaração da ordem; 

-Plano de Segurança e Saúde; 

-Livro de obra devidamente preenchido e assinado e com menção do termo de abertura; 

-Caderneta Predial atualizada, tendo em conta a recente unificação de freguesias. Fica ainda 

V.Ex.ª notificado de que: 

-Não deverá dar início às obras sem o alvará para o efeito, sob pena de contraordenação nos 

termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. 

-Após a concessão do alvará, deverá no prazo de 10 dias, publicitar a emissão do mesmo, afixando 

o aviso de forma visível, no prédio objeto da operação urbanística, o qual deverá aí permanecer 

até ao final da obra, conforme modelo aprovado pela Portaria n.º 216/08, de 3 de março, sob 

pena de contraordenação. 

-No caso de necessidade de ocupação da via pública, deverá solicitar licença para o efeito, sem 

a qual fica sujeito às penalizações previstas no Regulamento Municipal. Para qualquer 

esclarecimento, poderá contactar a gestora de procedimento, Joana Marreiros ou Guida Oliveira, 

através do n.º 262780100 – Ext. 321, ou ainda  por  correio eletrónico, joana.marreiros@cm-

peniche.pt ou guida.oliveira@cm-peniche.pt. Com os melhores cumprimentos.» Acrescentou que, 

junto ao ofício, se encontrava um parecer técnico, que leu: «A execução do passeio e as demais 

infraestruturas urbanísticas a considerar na frente do prédio ficam a cargo do requerente, 

conforme dispões o n.º 1 do artigo 50.º do RMUE, devendo apresentar o respetivo projeto no 

prazo de 60 dias.», ou seja, o senhor Presidente da Câmara, por despacho, remeteu um ofício ao 

senhor António Neves notificando-o para pagar a licença, mas não a levantou. ----------------------  

- Apresentou uma proposta que fez, que passou a ler: «Na sequência da minha intervenção oral 

na passada reunião de câmara de 29 de março p.p., venho ao Abrigo do artigo 53.º Ordem do dia 

1 — A ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respetivo órgão, desde 

que sejam da competência deste e o pedido correspondente seja apresentado por escrito com uma 

antecedência mínima de: 

a) Cinco dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de sessões ou reuniões ordinárias; 

Apresentar a seguinte proposta: 

- Considerando que desde há muitos anos que está prevista a mudança de instalações do Posto 

da Guarda Nacional Republicana sediadas na Rua 1º de Dezembro em Peniche; 

- Considerando que a mudança de instalações foi decidida pelo Ministério da Administração 

Interna em 2017 para novas instalações em Atouguia da Baleia; 

- Considerando que tem havido um atraso significativo no início da construção das mesmas; 

- Considerando que esse atraso também tem responsabilidades da Câmara Municipal; 

- Considerando que as novas instalações não estarão concluídas e operacionalizadas antes de 

2023; 

- Considerando que até lá as atuais instalações devem ter as condições e a dignidade necessárias 

para quem lá trabalha e para quem lá se dirige recorrendo aos serviços da GNR; 

mailto:joana.marreiros@cm-peniche.pt
mailto:joana.marreiros@cm-peniche.pt
mailto:guida.oliveira@cm-peniche.pt
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- Considerando que o Município e neste caso concreto a Câmara Municipal deve estar em 

condições de reivindicar, chamar à atenção, colaborar com a Administração Central para que as 

atuais instalações satisfaçam estes requisitos mínimos, o que é voz corrente, não acontece; 

- Considerando que só um executivo informado pode exercer a função de defesa do seu território 

e dos serviços que as forças de segurança prestam e que ao mesmo tempo nos dignifique enquanto 

responsáveis políticos na defesa da população que representamos e da responsabilidade que 

temos perante a população que nos visita; 

Proponho: 

Que o Senhor Presidente da Câmara solicite ao Senhor Comandante do Posto da Guarda 

Nacional Republicana a marcação de uma visita aquelas instalações a efetuar pelos membros da 

Câmara Municipal. Deu a conhecer ao senhor Presidente da Câmara a sua proposta em quem 

propõe que o mesmo marcasse uma visita às instalações da Guarda Republicana pelos membros 

da Câmara.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Subscreveu o voto de pesar pelo falecimento do senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Viseu, referindo que o mesmo seria enviado à Câmara Municipal, à família e ao Partido Social 

Democrata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão do semáforo, indicou que desconhecia a situação, pelo que agradeceu a 

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

- Em relação ao Restaurante da Berlenga, deu a conhecer que, na semana passada, reuniu com a 

concessionária, o Chefe de Divisão de Obras Municipais e o advogado da arrendatária, tendo sido 

elaborada uma ata com as pretensões da mesma e, também, assegurado, pelo Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, que se pretendia terminar as obras dos quartos até ao final do mês de abril. 

Indicou que algumas intervenções que estavam previstas no interior do restaurante, ficariam 

concluídas, também, até essa data. Relativamente a outras situações colocadas, recentemente, pela 

concessionária, informou que não existem condições para as fazer no imediato, até porque não 

estavam previstas, no entanto, estavam previstas para o final da época.  -------------------------------  

- Relativamente às concessões da Prageira disse que esteve numa reunião, há algum tempo, com 

os responsáveis da Segurança Social que, atualmente, transitou para o IRUH, que são os 

responsáveis por aquelas concessões e, de momento, estão a aguardar o desenvolvimento das 

conversações, para procurar abordar a transferência daquelas instalações, que, efetivamente, nunca 

foram legalizadas, e se consiga terminar aquele processo. ------------------------------------------------  

- Quanto às construções abandonadas no Baleal, disse que não sabia do que estava a referir-se, 

mas poderia entender que poderiam ser as instalações que serviam de apoio à retirada de areia da 

praia, que devem ser privadas. Adiantou que houve a preocupação de resolver com a intervenção 

de proteção do sistema dunar que, entre as diversas medidas, estavam previstas a construção de 

três passadiços e, também, a demolição e a remoção das antigas instalações da Associação de 

Campo Tiro e de outras infraestruturas. Quantos às restantes, na altura muito provavelmente, não 

se entendeu que seriam de propriedade pública e, como tal, a situação teria que ser averiguada, no 

sentido de se aferir quem são as propriedades para que se possa intervir. ------------------------------  

- Informou que a informação sobre os asfaltamentos seria enviada. ------------------------------------  

- Relativamente à questão da Cafetaria do Parque, informou que a mesma informação foi 

solicitada, também, por um Deputado Municipal e que contava, em breve, ter toda a informação 

para partilhar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à questão do cemitério de Ferrel, informou que ainda não dispunha de toda a 

informação, mas assim que a tivesse seria partilhada. -----------------------------------------------------  

- Relativamente ao processo do senhor António Neves, transmitiu que seria presente numa próxima 

reunião de Câmara uma informação sobre o assunto. -----------------------------------------------------  
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- Relativamente à questão da GNR, afirmou o assunto já tinha sido abordada, e o que referiu, na 

altura, foi que não precisava de ir ao posto da GNR, porque conhecia bem o estado em que se 

encontrava. Além disso, não concordava com a visita, porque, de algum modo, poder-se-ia estar a 

dar força a algumas pessoas da GNR, que não concordam com a mudança das instalações para a 

Atouguia da Baleia, pelo que preferia que o processo de loteamento chegasse ao fim e que se 

iniciassem as obras de infraestruturas da unidade de execução, para que se começasse, de imediato, 

a pressionar a Secretaria de Estado e a própria GNR para começar a construção. Acrescentou que 

este seria o seu propósito, mas se os senhores Vereadores estivessem interessados em ir visitar as 

instalações, assim seria. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Associou-se às felicitações pelo belo concerto da Páscoa, enaltecendo o papel que o professor 

Gerardo teve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Associou-se, também, à saudação efetuada ao Tiago Cação, pelo seu notável trabalho. -----------   

- Associou-se, naturalmente, ao voto de pesar pelo falecimento do senhor Presidente da Câmara 

de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à CPCJ, disse que se tratava de uma estrutura demasiado importante para que se 

permita existir disfuncionamentos e, como tal, a sua preocupação prende-se com o facto de não 

existir uma Presidente a tempo inteiro. Relativamente à participação das IPSS, referiu que o grande 

problema da sua participação é que elas são cooptadas, mas depois têm que pagar os custos, porque 

as pessoas que estão na CPCJ fazem falta organização. Sobre as instalações, disse que as do Bairro 

Arco-Íris, na sua opinião, seriam as mais adequadas, pela centralidade, porque a CPCJ deve estar 

situada no coração da cidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 - Relativamente à prática de atividades de baixo risco, deu conta que não encontrou nenhum 

comunicado da DGRM que limitasse a prática da pesca desportiva, o que encontrou foi uma 

informação a dizer que a mesma já era possível ser praticada. Aproveitou para perguntar se a 

Capitania de Peniche estabeleceu alguma regra para este assunto. --------------------------------------  

- Sobre a questão das esplanadas, subscreveu a opinião do senhor Vereador Filipe Sales, apesar de 

pensar que é um caso difícil, mas, na sua opinião, em alguns casos podiam ser estudadas o 

encerramento de algumas ruas, numa situação transitória, e desde que exista um estudo da 

Comissão de Trânsito que o viabilizasse, porque, neste momento, temos de ser capazes de apostar 

em tudo com as devidas cautelas. -----------------------------------------------------------------------------  

- Uma vez que se falou de violência doméstica, salientou que a Câmara Municipal deveria 

continuar a apostar em parcerias, nomeadamente nas parcerias locais. Disse que, na sua opinião, a 

Câmara Municipal não deveria ser uma centralizadora de serviços, era mais apologista que fosse 

uma gestora e uma supervisora de serviços que partilhe com estruturas da comunidade. ------------  

- Perguntou à senhora Vereadora Ana Rita Petinga o que já foi feito em relação à “Guerra das 

Espoletas”, uma vez que nunca mais houve informação sobre o assunto. ------------------------------  

- Questionou o senhor Vereador Mark Ministro sobre o plano apresentado por si, sobre a 

dinamização da economia social, uma vez que se ofereceu para ajudar na sua implementação, e 

até à data não teve nenhuma resposta, gostaria de saber se tencionavam fazer alguma coisa. ------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou concordar com a opinião do senhor Vereador Rogério Cação em relação à CPCJ. ------  

- Relativamente às atividades de baixo risco, nomeadamente a Pesca Lúdica, disse que a Capitania 

estabeleceu Editais em função das Portarias Governamentais e, pessoalmente, nunca viu da parte 

do Capitão do Porto a pretensão de ser mais rigoroso do que aquilo que estava determinado. ------  

- Em relação às esplanadas, disse que tinha a mesma opinião, mas que as próprias pessoas também 

o poderiam propor, no entanto, as propostas teriam que ser analisadas, porque há situações de risco 
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que os técnicos poderiam não aprovar. Admitiu que outras situações pudessem ser avaliadas e 

deliberadas favoravelmente, mas ruas inteiras não estava a ver isso acontecer, pelo menos para já, 

uma vez que não existem condições para isso, apesar de iria gostar muito que um dia isso pudesse 

existir em Peniche, uma vez que já existe em outros Municípios. ---------------------------------------  

- Concordou com a opinião do senhor Vereador Rogério Cação, em relação à violência doméstica 

e a existência de parcerias. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente Ana Rita Petinga:  

- Deu conta que decorreu uma reunião, no inicio de outubro de 2020, com os elementos da 

U.R.A.P, que deram conhecimento do apoio que pretendiam da parte do Município, mas 

considerando a situação atual da pandemia, o assunto ficou parado. Informou que as reuniões 

agendadas não se realizaram e que a atividade prevista para o mês de novembro não se realizou, 

pelo que aguardavam. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Disse ao senhor Vereador Rogério Cação que a proposta não estava esquecida, aliás, foi uma das 

temáticas discutida nas reuniões que decorreram com as Associações, para a revisão do 

Regulamento, tendo sido feitas propostas para a criação de quatro grandes domínios na área do 

Associativismo que pudessem ser apoiados e estudados, nomeadamente, a Área Social, o 

Desporto, a Cultura e o Património, e uma que foi designada de económica que incluiria as 

Mutualidades e as Cooperativas, mas isso implicaria a afetação de recursos, fossem eles 

financeiros ou humanos para se avançar, mas nada invalidava voltar a debater-se este tema . ------  

  

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 OBRAS MUNICIPAIS: 

 

1) Sinalização vertical na Rua Nossa senhora da Esperança, no Lugar da Estrada – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 258/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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, datada de 19 de março de 2021, propõe-se apreciação e 

homologação de sinalização rodoviária na Rua Nossa Senhora da Esperança, no Lugar da 

Estrada.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não estava presente na sala durante a apreciação 

e votação deste assunto. (Doc.195 NIPG 1065/21) --------------------------------------------------------  

 

2) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Cruz das Almas, n.º 

54 e 56, em Peniche, requerida por António José Foz Romão e Ana Paula Foz Romão – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 259/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de abril 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 Rua Cruz das Almas n.º 54 e 56, em Peniche, em nome de 

António José Foz Romão e Ana Paula Foz Romão, pedido este que se encontra apreciado  através 

da informação n.º 138/2021, datada de 18 de março de 2021, da Divisão de Obras Municipais, a 

qual se junta em anexo.» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não estava presente na sala durante 

a apreciação e votação deste assunto. (Doc.196 NIPG 459/21) ------------------------------------------   

 

3) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução, da 

empreitada de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, em nome de António 

Saraiva & Filhos, L.da – Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 260/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de abril 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 na alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), na sua atual redação, por força do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, e considerando a informação n.º 8/2021 da Divisão de Obras Municipais, 

de 07 de janeiro de 2021, propõe-se que seja realizada uma vistoria para verificação de 

inexistência de defeitos da obra de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, para 

efeitos de liberação de 30% da caução, no dia 22 de abril de 2021, pelas 14.30 horas, por uma 

comissão constituída pelos elementos efetivos, Engenheiro José Agostinho Coelho e Silva da 

Divisão de Obras Municipais (DOM), Engenheira Filipa Dias Clara (DOM) e Engenheiro Jorge 

Rosa (Fiscalização externa de eletromecânica), e como elemento suplente, Arquiteto Miguel 

Ângelo Polainas Mateus Carvalho, Chefe de Divisão das Obras Municipais (DOM).» A senhora 

Vereadora Cristina Leitão, não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.197 NIPG 113/21) -----------------------------------------------------------------------------  

 

4) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução, da 

empreitada de “Retificação à construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, em nome 

de António Saraiva & Filhos, L.da – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------  
Deliberação n.º 261/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de abril 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 na alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), na sua atual redação, por força do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, e considerando a informação n.º 8/2021da Divisão de Obras Municipais, 

de 07 de janeiro de 2021, propõe-se que seja realizada uma vistoria para verificação de 

inexistência de defeitos da obra de “Retificações à Construção do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia”, para efeitos de liberação de 30% da caução, no dia 22 de abril de 2021, pelas 15.30 

horas, por uma comissão constituída pelos elementos efetivos, Engenheiro José Agostinho Coelho 

e Silva e Engenheira Filipa Dias Clara, ambos Técnicos Superiores da Divisão de Obras 

Municipais (DOM) e Engenheiro Jorge Rosa (Fiscalização externa de eletromecânica), e como 

elemento suplente, Arquiteto Miguel Ângelo Polainas Mateus Carvalho, Chefe de Divisão das 

Obras Municipais (DOM).» A senhora Vereadora Cristina Leitão, não estava presente na sala 

durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.198 NIPG 113/21) --------------------------------  
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

5) Proposta de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Peniche – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 262/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 25 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 prestada pelos serviços do Município, informação n.º 522/2021 do 

Gabinete Jurídico, proponho que a Câmara Municipal aprove o projeto de Regulamento do 

Orçamento Participativo e consequentemente submeta à audiência do interessado, Sr. Manuel 

Quinta Maria Martins Salvador, devendo definir o prazo de 30 dias.» (Doc.199 NIPG 21032/19)  

 

6) Normas de participação do prémio Mariano Calado - Pelouro da Cultura: ---------------------  
Deliberação n.º 263/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 31 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 u), do n.º 1 do artigo 13.º do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove as Normas de Participação do Prémio Mariano 

Calado, a atribuir pelo Município de Peniche, que premiará bienalmente, de forma alternada, 

trabalhos no domínio da literatura e dos estudos na área do património cultural, centrados na 

realidade do território concelho.» (Doc.200 NIPG 5409/21) --------------------------------------------   

 

PROTOCOLOS: 

 

7) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de 

Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico de Geraldes – 

Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 264/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 31 de março de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes- 

Rancho Folclórico de Geraldes, para que seja consolidada uma proposta com base nas opiniões 

expressas pelos senhores Vereadores, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. 

(NIPG 5399/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa “A Serrana” – Rancho Folclórico D. Pedro I – Pelouro da Cultura: -----  
Deliberação n.º 265/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 31 de março de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – 

Rancho Folclórico D. Pedro I, para que seja consolidada uma proposta com base nas opiniões 

expressas pelos senhores Vereadores, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. 

(NIPG 5403/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico 

“As Lavadeiras dos Bolhos” – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 266/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 31 de março de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”, para que seja 

consolidada uma proposta com base nas opiniões expressas pelos senhores Vereadores, devendo 
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a mesma ser presente numa próxima reunião. (NIPG 5400/21) ------------------------------------------  

 

10) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico 

“Camponeses da Beira Mar” de Ferrel – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 267/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 31 de março de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Rancho Folclórico “Camponeses da Beira Mar” de Ferrel, para 

que seja consolidada uma proposta com base nas opiniões expressas pelos senhores Vereadores, 

devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. (NIPG 5401/21) -------------------------------  

 

11) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – Banda Filarmónica “A Serrana” – Pelouro 

da Cultura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 268/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 31 de março de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana” – 

Banda Filarmónica “A Serrana”, para que seja consolidada uma proposta com base nas opiniões 

expressas pelos senhores Vereadores, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. 

(NIPG 5407/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902– Pelouro da Cultura: ----------------------------------  
Deliberação n.º 269/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 01 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e a Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, para 

que seja consolidada uma proposta com base nas opiniões expressas pelos senhores Vereadores, 

devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. (NIPG 5408/21) -------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

13) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 3, em 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 270/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de abril 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 24 de março de 

2021, que se anexa, com o registo n.º 545/21, proponho que a Câmara a Municipal, no uso da sua 

competência definida na alínea g) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove a proposta de alteração do valor da renda de casa, da inquilina, Nádia Cristiana 

da Costa Ferreira, residente no fogo supra referenciado, de 4,21€ para 38,61€, conforme o 

exposto, nos termos do estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e n.º 2 do artigo 37.º, da lei 

n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o 

novo Regime de Arrendamento Apoiado para Habitação.» O senhor Vereador Rogério Cação, não 

estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.201 NIPG 4894/21) --  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

14) Consolidação de mobilidades intercarreiras ou categorias de Assistente Técnico para 

Técnico Superior – Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 271/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 31 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 n.º 376/20, datada de 03 de fevereiro de 2020, (NIPG 849/20) da Divisão de 

Administração e Finanças, sobre o pedido de mobilidade intercarreiras ou categorias de 

assistente técnico para técnico superior; 

As informações e o despacho da signatária, sobre o pedido de consolidação da mobilidade, 

registado sob o n.º 2657, em 02 de novembro de 2020 (NIPG 849/20); 

Que estão reunidos os requisitos legais, previstos no artigo 99.º- A da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

Que a trabalhadora tem relações familiares com o senhor Presidente da Câmara, tendo este 

invocado o respetivo impedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; 

Proponho, nos termos do n.º 5 do artigo 70.º do CPA, que a Câmara Municipal autorize a 

consolidação da mobilidade intercarreiras ou categorias, na carreira técnico superior, na área 

de Gestão.» O senhor Vereador Rogério Cação, não estava presente na sala durante a apreciação 

e votação deste assunto. O senhor Presidente da Câmara, comunicou, nos termos do n.º 1 do artigo 

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

participado da votação, nos termos da Lei e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (Doc.202 NIPG 

849/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

referentes ao mês de fevereiro de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos:--------------------------  
Deliberação n.º 272/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da Lista nominal dos 

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

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

CEAMA- Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de fevereiro de 

2021. O senhor Presidente da Câmara, não estava presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro de 2021 – 

Pelouro dos Recursos Humanos: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 273/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extras dos 

trabalhadores do Município, referente ao mês de fevereiro de 2021. O senhor Presidente da 

Câmara, não estava presente na sala durante a apreciação deste assunto. ------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

17) Exposição de fotografia “inFLOREScência”, de Francisco Fidalgo Félix, no Museu da 

Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 274/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 31 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 tome conhecimento da realização da exposição de fotografia 

“inFLOREScências”, da autoria de Francisco Fidalgo Félix, no Museu da Renda de Bilros de 

Peniche, patente entre 10 de abril e 06 de junho de 2021.» O senhor Presidente da Câmara, não 
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estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.203 NIPG 5087/21) --  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

18) Atribuição da gestão dos equipamentos a terceiros – Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo de Peniche e Parque Aquático de Peniche – Pelouro do Parque de Campismo: --  
Deliberação n.º 275/2021: Foi apresentada a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

01 de abril de 2021, de intenção de atribuição da gestão dos equipamentos, Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo de Peniche e Parque Aquático de Peniche a terceiros. Deliberado, por 

maioria, com cinco votos a favor dos membros da Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos 

Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária, e dois votos 

contra dos membros da Câmara eleitos pelo Partido Social Democrata, retirar a proposta para 

reavaliação do assunto. (NIPG 5543/21) --------------------------------------------------------------------   

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

19) Empreitada de Requalificação do Forte da Consolação – Minuta e adenda ao contrato – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 276/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 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 deliberação da Câmara Municipal, n.º 1027, de 12 de outubro de 2020, que 

aprovou os trabalhos a mais n.º 1 e a deliberação n.º 142, de 01 de março de 2021, que aprovou 

os trabalhos a mais n.º 2, e a necessidade de efetuar aditamento ao contrato n.º 73/2018, de 25 de 

outubro, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do Código dos Contratos Públicos, 

proponho que a Câmara Municipal de Peniche, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprove a minuta da adenda ao contrato a celebrar com a empresa, In Situ, 

Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, L.da. 

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

Culturais, Unipessoal, L.da.» (Doc.204 NIPG 5388/21)---------------------------------------------------   

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

20) Participação do Município de Peniche para instalação de um mural azulejar, promovida 

pela FENPROF, no âmbito do 25 de Abril – Pelouro da Cultura: ------------------------------------  
Deliberação n.º 278/2021: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor dos membros da 

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

Coligação Democrática Unitária, e dois votos contra dos membros da Câmara eleitos pelo Partido 

Social Democrata, aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, datada de 31 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 u) do n.º 1 do artigo 13.º do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio à iniciativa promovida pela FENPROF 

versando a instalação de um mural azulejar evocativo da Revolução dos Cravos junto à Fortaleza 

de Peniche.» (Doc.205 NIPG 4470/21) ----------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente a este assunto, registou-se a seguinte intervenção: 

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Apresentou, verbalmente, a seguinte declaração: 

«Somos, naturalmente, defensores do 25 de Abril de 1974, e da evocação e de perpetuar a 

memória daquele acontecimento histórico na nossa comunidade local, mas a sua única questão 

tem que ver com o mural comemorativo e a sua localização. É uma questão estética que, para o 

Partido Social Democrata, está em causa, deveriam pensar toda aquela zona de uma forma mais 

global, atendendo à necessidade de investimento que aquela zona tem e que consideramos que a 

implantação deste mural neste local não serve os interesses das pessoas do nosso concelho, 

particularmente da nossa cidade.» ---------------------------------------------------------------------------  

  

DIVERSOS: 

 

21) Duração da época balnear 2021 – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: ---------------  
Deliberação n.º 279/2021: Deliberado tomar conhecimento da informação prestada, verbalmente, 

pelo senhor Presidente da Câmara, de que a Agência Portuguesa do Ambiente irá definir que a 

época balnear para o ano de 2021 decorrerá entre o dia 12 de junho e o dia 12 de setembro de 2021. 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

22) Pedido de licenciamento de obras de urbanização, no âmbito do processo n.º 101/19, para 

o prédio sito na Rua Nova, n.º 7, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Nuno 

Eduardo Faustino Rainha – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 280/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 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 os projetos das obras de urbanização, bem como o licenciamento nos 

termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), 

relativamente ao pedido de licenciamento para obras de urbanização no âmbito do processo, n.º 

101/19, a realizar no prédio sito na Rua Nova, n.º 7, localidade de Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de Nuno Eduardo Faustino Rainha, no dia 27 de fevereiro de 2020, 

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

(DPGU), datada de 31 de março de 2020, nomeadamente nas seguintes condições: 

5.1.1. Antes da emissão do alvará: 

a) O requerente deve apresentar uma caução no valor de 19 224,56€, a acrescer do IVA em vigor 

para empreitadas públicas (atualmente 6%), 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. 

b) O requerente deve apresentar a planta de implantação dos vértices do limite das obras de 

urbanização sobre levantamento georreferenciado, em formato dwg. 

5.1.2. Condições a incluir no alvará: 

c) As obras devem ser concluídas no prazo de 12 meses, conforme solicitado, podendo esse prazo 

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

d) Deve ser cumprido o disposto no regime da gestão de resíduos de construção e demolição. 

e) Devem ser cumpridos todos os diplomas legais aplicáveis relativos a segurança, higiene e 

saúde no trabalho. 

f) 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.  

g) Devem ser cumpridos os projetos aprovados e aceites, com as condições constantes do parecer 

dos SMAS, datado de 29 de junho de 2020; 
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h) 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. 

i) Aquando do pedido de receção provisória das obras de urbanização, deverão ser entregues os 

desenvolvimentos da Compilação Técnica Obra e do PSS da obra, devidamente validados pelo 

Coordenador de Segurança em Obra, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro. 

5.2 Que, depois da emissão do alvará, seja remetida cópia do processo à DOM, para fiscalização 

da obra.» (Doc.206 DPGU 209/20) --------------------------------------------------------------------------  

 

23) Pedido de licenciamento para apoio de picadeiro, alteração e ampliação de construções 

existentes, para o prédio sito na Quinta do Gato Cinzento, em São Bernardino, apresentado em 

nome de Quinta do Gato Cinzento, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------  
Deliberação n.º 281/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: 

«Aprovar com condições, o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º 

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

pedido de licenciamento para apoio de picadeiro - alteração e ampliação de construções 

existentes, a realizar no prédio sito na Quinta do Gato Cinzento, localidade de São Bernardino, 

apresentado em nome de Quinta do Gato Cinzento, L.da, no dia 26 de maio de 2020, conforme 

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

de 30 de março de 2021, nomeadamente na condição do requerente apresentar uma planta com o 

levantamento dos limites do prédio, com a indicação dos edifícios existentes, bem como o acesso 

aos mesmos. Este elemento processual deverá ser apresentado em sede de entrega dos projetos 

de especialidades.» (Doc.207 DPGU 376/20) --------------------------------------------------------------  

 

24) Pedido de licenciamento para legalização de alpendre de moradia, para o prédio sito na 

Rua 1.º de Dezembro, n.º 15, em Reinaldes, apresentado em nome de Paulo Jorge Carvalho 

Durães - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 282/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 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 legalização de alpendre de moradia, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de 

Dezembro, n.º 15, localidade de Reinaldes, apresentado em nome de Paulo Jorge Carvalho 

Durães, no dia 17 de novembro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 30 de março de 2021.» (Doc. 208 DPGU 

1101/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

25) Aceitar a cedência da área de 539.45 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua do 

Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Consferrel - Construções Sociedade 

Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 283/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aceitar a cedência da área de 539.45 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua do 

Gualdino, localidade de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do 
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Registo Predial de Peniche, sob o n.º 3038, e inscrito na Matriz Urbana da respetiva freguesia, 

sob o artigo 4500P, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento do 

alinhamento previsto no processo n.º 158/17, em nome de Consferrel – Construções Sociedade 

unipessoal.» (Doc.209 DPGU 158/17) ----------------------------------------------------------------------  

 

26) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua Nova, em Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de Luísa Maria Costa Pinto Sousa - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 284/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 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 de parcela verificando-se que o prédio está inserido em zona 

urbana 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 (RJUE), 

relativamente ao pedido de licenciamento para operação de destaque de parcela, a realizar no 

prédio sito na Rua Nova, localidade de Atouguia Da Baleia, apresentado em nome de Luísa Maria 

Costa Pinto Sousa, no dia 17 de fevereiro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 30 de março de 2021.» 

(Doc.210 DPGU 87/21) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

27) Informação sobre o alojamento local no concelho de Peniche – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 285/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação datada de 

29 de março de 2021, prestada pelo Gabinete de Planeamento, o alojamento local no concelho de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Estudo urbanístico para construção de passadiços, ciclovias, estacionamentos e zonas de 

estadia, para o prédio sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 286/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 31 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 estudo urbanístico elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística – 

setor de estudos e Projetos, para a construção de passadiços, ciclovias, estacionamentos e zonas 

verdes, para o prédio sito na Estrada de acesso à Praia dos Supertubos e Praia do Molhe Leste, 

localidade de Peniche.» (Doc.211 DPGU 6/20) ------------------------------------------------------------  

 

29) Revisão do Plano Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------  
Deliberação n.º 287/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação datada de 

31 de março de 2021, prestada pelo Gabinete de Planeamento, sobre a Revisão do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 288/2021: 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: 
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Sendo dezassete horas e vinte 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 

31 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) 

_____________________________________ 


