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ATA N.º 14/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos doze 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, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha 

Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo 

Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara 

Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua da Esperança, em Peniche, apresentado em nome de Francisco de Jesus Justo – Pelouro 

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

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para alterações ao projeto inicial, a realizar no prédio 

sito na Rua do Moinho, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Fernando 

Henriques Honorato – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro, para o prédio sito na Rua 

da Horta, n.º 10, em Consolação, apresentado em nome de Cercipeniche, Cooperativa de 

Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, Crl – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

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

licença n.º 94/19, para o prédio sito na Rua Luiza da Conceição Parteira, em Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de Andreia Rafael Simões Goulart – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; 

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

vedação, para o prédio sito na Rua do Moinho, em Coimbrã, apresentado em nome de Sandra 

Isabel Inácio Faustino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, muros de 

vedação e piscinas, para o prédio sito na Rua Principal, nos Casais do Júlio, apresentado em nome 

de Cristina Maria Luis Leitão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de piscina e arranjos exteriores, para 

o prédio sito na Rua do Zimbral, n.º 19, no Baleal Sol Village II, apresentado em nome de Bruno 

Silvestre Gonçales Peres - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de reparcelamento para operação de loteamento e obras de urbanização, 

para o prédio sito na Rua da Alfândega, em Peniche, apresentado em nome de Bk Portugal, S.A. 

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

 ------------------- 9) Empreitada de estabilização da arriba do Portinho de Areia Sul - Pelouro do 

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

 ------------------- 10) Informação relativo aos processos n.º 107/18 e 1100/20, em nome de António 

Neves e Isabel Sousa, Construções, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------  

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

 ------------------- 11) Colocação de raias amarelas ou proibição de estacionamento frente ao 

estabelecimento sito na Rua 1º Dezembro n.º 36 e 36ª Peniche – Pelouro do Trânsito; ------- ------  

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague no Largo da Falésia, Bairro do Visconde, 

em frente à garagem, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Sinalização Horizontal, pintura de linha ziguezague, na Rua do Poço Novo, 

n.º 2, na Serra d´El-Rei - Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Sinalização vertical e colocação de vedação em madeira, nas Arribas do Porto 

Batel, em Consolação – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 17) 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Academia de Música Estrela do Mar de Peniche – Pelouro da Cultura; --------------------------------  

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

 ------------------- 20) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano 

de 2021 (Fase III) – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Acordo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação 

Mulher Século XXI – Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, no âmbito da Rede 

Integrada de Apoio e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Leiria – Pelouro 

da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Informação sobre a revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – 

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 25) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro da 

Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Eventos de Iniciativa Municipal: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Programa 25 de Abril – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Visita às instalações da Guarda Nacional Republicana, em Peniche; ---------- 

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

 ------------------- 28) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Diogo Taveira do 

Nascimento e Naida Andrade Luís – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------  

 ------------------- 29) Apoio à instalação da Exposição “Candelabro ASM – Aristides de Sousa 

Mendes: o Exílio pela Vida”, a dinamizar no Museu Nacional Resistência e Liberdade – Fortaleza 

de Peniche – Pelouro da Cultura; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 30) Indemnização relativa a danos causados a um equipamento particular, no 

âmbito de um incêndio ocorrido no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – 

Pelouro da Administração Geral; -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 31) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração 

Geral. -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pela senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente, eram 

nove horas e sete minutos, encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara 

Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente da Câmara, não participou na reunião. ---  

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

período de 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 Urbanística 

durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia. --------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 08/2021, da reunião camarária realizada no dia 01 de 

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

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

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

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Deu conta que amanhã será assinado o auto de consignação da empreita de estabilização da arriba 

do Portinho da Areia Sul. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, esta semana, iniciar-se-á uma campanha de sensibilização relativa à recolha de 

lixo, que será feita através da entrega de livros às crianças e, também, de informação à população. 

Acrescentou que fará parte dessa sensibilização a colocação de autocolantes nos contentores e que 

as novas viaturas de recolha do lixo terão o mesmo design da campanha. -----------------------------  

- Em relação à Rede Cultura 2027, indicou que, na semana passada, foram informados, pelo 

Tribunal de Contas, que não foi visado o contrato à Regie Cooperativa. Comunicou que foi 

efetuada uma reunião, com caráter de urgência, para que tentassem perceber os passos seguintes, 

tendo sido decidido apresentar-se o contraditório junto do Tribunal de Contas e, provavelmente, 

avançar-se com a criação de uma Associação em vez de uma Regie Cooperativa. -------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Felicitou a senhora Dr.ª Maria de Jesus Fernandes, pela sua eleição como Bastonária da Ordem 

dos Biólogos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou, igualmente, o senhor Professor Sérgio Leandro, pela eleição como Vogal do Conselho 

Diretivo da Ordem dos Biólogos. -----------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que, na semana passada, decorreu uma reunião, da Oestecim, onde foi criado um grupo 

de trabalho, incluindo todos os senhores Vereadores com o Pelouro da Educação. Indicou que o 

objetivo será a discussão, o planeamento e a concertação das redes dos Cursos Profissionais e dos 
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Cursos de Educação e Formação de Jovens, para o ano letivo de 2021/2022, tendo ficado 

claramente assumido que a concertação para o próximo ano letivo já foi iniciada pelos 

Agrupamentos, que já definiram o que pretendiam, e que o grande objetivo será a concertação da 

rede 2022/2023, atendendo ao território em si, para que se possa fazer uma estratégia integrada e 

não haver vários municípios com o mesmo curso, e sim uma distribuição mais equitativa e racional 

de cursos pelo território. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Apresentou um voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Jorge Coelho. Deixou uma palavra 

de condolências a toda a família e a todos os Socialistas. -------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Deu conta que lhe foi chegando informação da existência de alguns animais que estão nas 

imediações do acampamento de etnia cigana, nomeadamente cavalos. Gostaria de saber o que foi 

feito, atendendo a que é necessário tomar medidas. -------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Informou que a senhora Médica Veterinária deslocou-se ao local para avaliação dos animais e, 

recentemente, a senhora Médica Veterinária, em substituição, já o fez também. Indicou que irão 

ser tomadas medidas rapidamente para resolução da situação e que estão a acompanhar e a 

monitorizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Relativamente à Cafetaria do Parque voltou a solicitar o ponto de situação do cumprimento do 

plano de pagamentos. Referiu que tem a noção de que nos encontramos numa situação de 

pandemia, que os estabelecimentos comerciais têm estado fechados, e que atendendo a que no ano 

passado a Câmara Municipal tomou uma decisão de isenção, em relação às concessões, de isenção, 

e este ano isso não aconteceu. Gostaria de saber de que forma as pessoas estão a conseguir cumprir 

os seus compromissos para avaliar que decisões devem ser tomadas. ----------------------------------    

- Relembrou que apresentou dois requerimentos, em 28 de fevereiro, e admitindo que o 

requerimento relacionado com o trabalho temporário, necessite de mais tempo para dar resposta, 

relativamente ao quadro de pessoal, nomeadamente, ao número de efetivos e ao número de 

trabalhadores com contrato a termo, não lhe parece admissível que seja necessário um mês e meio 

para responder à solicitação, quando a Lei diz que são dez dias, e que é o senhor Presidente da 

Câmara que tem de fazer cumprir. ----------------------------------------------------------------------------   

- Informou que recebeu um email do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, relativo à 

ampliação do cemitério de Ferrel e da vistoria da CCDR. ------------------------------------------------  

- Em relação ao Campeonato do Mundo de Surf, passada que foi a data prevista para a sua 

realização, tudo indica que não haverá Campeonato do Mundo de Surf em Peniche, pelo que, o 

preocupa se haverá Campeonato do Mundo em 2022. Perguntou se para a sua realização em 

Peniche, por iniciativa da Câmara Municipal ou da parte da Organização, já houve algum contacto 

que definisse o ano de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------   

- Relembrou, também, que solicitou um esclarecimento, relativamente ao facto de o contrato 

efetuado com o LNEC, em janeiro de 2020, ter sido registado apenas em 2021. ---------------------  

- Chamou à atenção que estão em falta as atas referentes aos dias 15, 22 e 29 de março e a de 05 

de abril de 2021, o que, tendo em conta que as eleições se aproximam, e que as atas são 

extremamente importantes para fazer pesquisa sobre as matérias, lhes criava algumas dificuldades.
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Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Em relação à Cafetaria do Parque, informou que existe uma dívida no total de 3.304,00 euros, 

referente ao período de novembro de 2020 a março de 2021, e 900,00 euros do plano de 

pagamentos. Indicou que deu orientações para que se enviasse, de imediato, um ofício notificando 

os arrendatários para uma reunião no sentido de serem tomadas as medidas necessárias e, 

posteriormente, ser presente uma proposta em reunião de Câmara. Quanto às medidas de isenção, 

referiu que teriam de ser ponderadas. ------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos dois requerimentos do senhor Vereador Jorge Gonçalves, tem conhecimento 

que estão a ser ultimados. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre os emails da Freguesia de Ferrel, assegurou que, um deles, foi inserido no sistema, 

nomeadamente o do cemitério, que está a ser analisado pelos serviços. --------------------------------  

- Quanto ao registo do contrato do LNEC, indicou que o mesmo foi elaborado em janeiro de 2020, 

mas, apenas, chegou ao Município em outubro de 2020 e, consequentemente, apenas foi registado 

na base GOV em janeiro de 2021, data em que foi efetuado o pagamento ao LNEC. ----------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Jorge Coelho, que, inclusive, 

interveio em Peniche, nomeadamente com a homologação do contrato para a construção da 2.ª 

fase do Porto de Pesca de Peniche e, independentemente de estar afastado da política, não deixa 

de ser uma perda importante para o país. --------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Cafetaria do Parque, disse que a dívida aumentou, o que não deixa de ser 

preocupante, quanto ao futuro daquele espaço. -------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Relativamente ao Campeonato do Mundo de Surf, deu conta que o assunto tem estado a ser 

acompanhado, prevendo-se que a prova seria em fevereiro, o que não aconteceu. Ainda foi 

colocada a hipótese de a mesma se realizar até ao mês de abril, mas, atendendo ao contexto, o 

calendário foi encerrado. Acrescentou que, entretanto, foi colocada a possibilidade de se poder 

realizar uma prova, entre junho e setembro, e que neste momento, tem conhecimento que está a 

ser considerado ser em julho, dentro dos moldes da prova itinerante, realizada no ano passado com 

a Ericeira. Concluiu que o próximo passo será voltar a conversar sobre a prova do ano 2022. -----  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Associou-se às saudações enunciadas à senhora Dr.ª Maria de Jesus e ao senhor Dr. Sérgio 

Leandro, eleitos para a Ordem dos Biólogos, porque acrescenta prestigio a pessoas que conhecem 

e que são de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Subscreveu o voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Jorge Coelho. Indicou que não o 

conhecia muito bem, nem tinha conhecimento de que tinha tido interferência numa matéria muito 

importante para Peniche, mas sempre o considerou um político diferente, pela forma frontal, 

desassombrada com que exercia o exercício político, pela forma honesta com que sempre esteve 

na política que, inclusivamente, o levou a tomar a decisão que tomou.---------------------------------  

- Lamentou que o Tribunal de Contas tenha reprovado a Regie Cooperativa da Rede Cultura. Disse 

que lamentará o facto de se optar pela uma solução Associativa, porque é muito menos rica. ------  

- Sobre o Campeonato do Mundo de Surf, comungou da mesma preocupação do senhor Vereador 

Jorge Gonçalves, pensa que quando se pretende acabar com alguma coisa existe sempre um 

pretexto e estes, por vezes, são os mais elementares. Adiantou que não o preocupa somente o 

Campeonato do Mundo do Surf, preocupa-o também, caso isso venha a acontecer, o impacto que 

isso poderá ter naquilo que é uma das marcas mais fortes que temos, que é “Peniche – Capital da 

Onda”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Atendendo a que a situação da Covid-19 está longe de estar controlada, deu conta que, na última 

reunião que teve com a senhora Ministra, se colocava a hipótese de, no dia 19 de abril de 2021, 

não haver o regresso às aulas dos alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior para evitar a 

disseminação da doença e apesar de, em Peniche, a situação estar controlada, os valores já estão a 

subir. Referiu que o preocupa o facto de não existir uma leitura municipal daquilo que são os 

impactos da Covid no nosso território e nas pessoas. Desconhece se existem empresas com 

dificuldades, se já foram apoiadas, se os problemas já foram ultrapassados, se os apoios ou as 

conversas tidas com o movimento associativo foram no sentido de perceber todas as dinâmicas de 

dificuldades que estão associadas a esta questão, se aumentou a fome, até porque hoje, a Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, publicou um estudo em que dizia que a pobreza em Portugal, neste 

momento, está com uma configuração diferente, que foi bastante afetada pela Covid-19. 

Acrescentou que deveria ser uma prioridade para os Serviços Sociais perceberem, dentro de todas 

estas vertentes consideradas, nomeadamente, fenómenos de bolsa de pobreza, de fome, de 

violência e de desemprego, ou seja, saber o que se passa. ------------------------------------------------  

- Perguntou se iria haver a Feira Mensal. --------------------------------------------------------------------  

- Referiu que também recebeu o email do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel e, na 

sua opinião, trata-se de uma matéria que está muito clara. Disse que, a ser tudo comprovado, deve 

haver, rapidamente, uma proposta de solução para que a autarquia seja ressarcida de um 

investimento que deveria ter sido a Câmara Municipal a fazer, expressando que estará disponível 

para assumir a solução necessária. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Em relação à situação da Covid-19, disse que iria transmitir aos Serviços Sociais, para que se 

faça uma análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Feira Mensal, questionou os serviços e espera dar a informação no decurso da 

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

- Quanto ao email do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, deu conta que o mesmo 

está nos serviços para ser analisado no sentido de ser dada uma resposta e, também, para que seja 

elaborada uma proposta para reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

da Esperança, em Peniche, apresentado em nome de Francisco de Jesus Justo – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 289/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente à construção de moradia unifamiliar, para o 

prédio sito Rua da Esperança, localidade de Peniche, apresentado por Francisco de Jesus Justo, 

no dia 04 de dezembro de 2009, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º , do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), tendo em conta que o requerente 

não respondeu à audiência prévia realizada dentro do prazo legal previsto para o efeito, conforme 
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proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada 

de 07 de abril de 2021.» (Doc.212 DPGU 353/09) --------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para alterações ao projeto inicial, a realizar no prédio sito na Rua 

do Moinho, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de Fernando Henriques 

Honorato – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 290/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente à alterações ao projeto inicial - processo n.º 

403/05 - licença n.º 347/07, para o prédio sito Rua Do Moinho, localidade de Casais De Mestre 

Mendo, apresentado por Mário Fernando Henriques Honorato, no dia 30 de novembro de 2015, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação (RJUE), tendo em conta que o requerente não respondeu à audiência prévia 

realizada dentro do prazo legal previsto para o efeito, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de abril de 2021.» 

(Doc.213 DPGU 136/15) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro, para o prédio sito na Rua da Horta, n.º 

10, em Consolação, apresentado em nome de Cercipeniche, Cooperativa de Educação, 

Reabilitação, Capacitação e Inclusão, Crl – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------  
Deliberação n.º 291/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar com condições, o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao 

pedido de licenciamento para legalização de telheiro, a realizar no prédio sito na Rua da Horta, 

n.º 10, localidade de Consolação, apresentado em nome de Cercipeniche, Cooperativa de 

Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, Crl, no dia 14 de outubro de 2020, conforme 

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

de 08 de abril de 2021, nomeadamente na condição de: 

 - O processo carece de estimativa de custo e de calendarização de obra, podendo o requerente 

apresentar estes elementos em fase de entrega de projetos de especialidades.» O senhor Vereador 

Rogério Cação comunicou, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do CPA, o seu impedimento previsto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Código, não tendo participado da votação, nos termos da Lei 

e do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento. (Doc.214 DPGU 983/20) ---------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 94/19, 

para o prédio sito na Rua Luzia da Conceição - Parteira, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de Andreia Rafael Simões Goulart – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------  
Deliberação n.º 292/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril 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 83.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de 

licenciamento para alterações no decurso da  obra na vigência da licença n.º 94/19, a realizar no 

prédio sito na Rua Luiza da Conceição Parteira, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de Andreia Rafael Simões Goulart, no dia 29 de setembro de 2020, conforme proposta 

de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 
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de abril de 2021.» (Doc.215 DPGU 904/20)----------------------------------------------------------------  

 

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

o prédio sito na Rua do Moinho, em Coimbrã, apresentado em nome de Sandra Isabel Inácio 

Faustino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 293/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao 

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

no prédio sito na Rua do Moinho, localidade de Coimbrã, apresentado em nome de Sandra Isabel 

Inácio Faustino, no dia 09 de dezembro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 de abril de 2021, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

3- De acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é competência do requerente executar 

as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu prédio. Deverá o 

requerente acautelar a execução do passeio público com calçada portuguesa, com um perfil de 

2,20m de largura (artigo 38.º do RMUE), bem como o remate do pavimento existente da faixa de 

rodagem com o lancil (3,25m ao eixo do arruamento público). Para compatibilização com a 

pretensão, deverá o projeto prever o lancil rampeado na frente do acesso a veículos à 

propriedade. Deverá o requerente apresentar peças desenhadas, com base em levamento 

topográfico, relativas às obras de infraestruturas e de urbanização a executar, devidamente 

cotadas e legendadas, podendo entregar em simultâneo com os projetos de especialidades de 

engenharia. 

4- Deverá ainda o requerente formalizar a cedência gratuita de área para domínio público 

municipal, relativa às obras de urbanização na frente do prédio, com a entrega dos elementos 

específicos para o efeito.»  (Doc.216 DPGU 1157/20) ----------------------------------------------------  

 

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

piscinas, para o prédio sito na Rua Principal, nos Casais do Júlio, apresentado em nome de 

Cristina Maria Luís Leitão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 294/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar com condições o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao 

pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar, muros de vedação e piscinas, a 

realizar no prédio sito na Rua Principal, localidade de Casais Do Júlio, apresentado em nome de 

Cristina Maria Luís Leitão, no dia 07 de maio de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 de abril de 2021, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

4- De acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é da competência do requerente 

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

Analisadas a peças desenhadas que incluem as obras de urbanização na frente do prédio, entende 

estes serviços que o desenho proposto é satisfatório e que contribui para a requalificação do perfil 

do arruamento público. Salienta-se que na frente do portão de acesso a veículos o lancil deverá 

ser de perfil rampeado e que o material do pavimento deverá ser igual ao que existe na mesma 

frente de rua - pavê de betão. 
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5- Deverá ainda o requerente formalizar a cedência gratuita de área para domínio público 

municipal, relativa às obras de urbanização na frente do prédio, com a entrega dos elementos 

específicos para o efeito.» A senhora Vereadora Cristina Leitão 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.217 DPGU 338/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de piscina e arranjos exteriores, para o prédio sito 

na Rua do Zimbral, n.º 19, no Baleal Sol Village II, apresentado em nome de Bruno Silvestre 

Gonçales Peres - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 295/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 

apresentado em nome de Bruno Silvestre Gonçales Peres, em 09 de outubro de 2020, para 

legalização de piscina e arranjos exteriores, a realizar no prédio sito Rua do Zimbral n.º 19, 

Baleal Sol Village II, localidade de Baleal, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com 

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

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 08 de abril de 2021, nomeadamente por não atuar em 

conformidade com o loteamento aprovado para o local e respetivo regulamento, por se verificar 

que o mesmo não prevê a implantação de piscinas exteriores nos logradouros de cada lote 

destinado a habitação.» (Doc.218 DPGU 949/20)---------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de reparcelamento para operação de loteamento e obras de urbanização, para o 

prédio sito na Rua da Alfândega, em Peniche, apresentado em nome de Bk Portugal, S.A. – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 296/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Iniciar o procedimento de operação urbanística de reparcelamento para o prédio sito na Rua da 

Alfândega, localidade de Peniche, integrada em Área de Reabilitação Urbana, e consequente 

ORU. O prédio possui com confinante o Município de Peniche. Por sua vez encontra-se execução, 

no âmbito da 2.ª fase de Requalificação do Fosso das Muralhas (troço 7), a Requalificação da 

Rua da Ponte Velha. Em paralelo à estratégia definida na ORU, o requerente apresentou interesse 

em criar um estabelecimento de restauração e bebidas, dotado de um programa que contribui 

para a requalificação deste espaço urbano com o objetivo de dinamizar e desenvolver o local 

dotando-o de infraestruturas que hoje não dispõe. 

Para efeitos de execução desta pretensão, propõe-se que a intervenção se realiza por via da 

operação de reparcelamento ao abrigo do artigo 164.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial em conjugação com o disposto sobre a matéria no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. 

O requerente instruiu o pedido apresentando as peças escritas e gráficas que constituem este 

processo, a fim de a Câmara Municipal se pronunciar sobre a intenção da operação urbanista de 

reparcelamento, iniciando o respetivo procedimento legal para o efeito, ou seja, a “operação de 

reestruturação da propriedade que consiste no agrupamento de terrenos localizados em solo 

urbano e na sua posterior divisão, com adjudicação dos lotes resultantes aos primitivos 

proprietários ou a outros interessados”. 
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Caso esta pretensão mereça aprovação, deverá ser remetida para os serviços técnicos da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística para análise da operação de reparcelamento, conforme 

proposta da chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística datada de 08 de abril de 

2021.» A senhora Vereadora Cristina Leitão 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.219 DPGU 

258/21) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Empreitada de estabilização da arriba do Portinho de Areia Sul - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 297/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 08 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«3.1 Aprovar o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a fase da obra, apresentado 

pela Entidade Executante, nas condições constantes do relatório de validação n.º 2 anexo, no uso 

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

de 12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro. 

3.2 Delegar no Ex.mo senhor Presidente da Câmara a competência para aprovação de alterações 

pontuais ao desenvolvimento e especificações do Plano de Segurança e Saúde para a fase da obra, 

ao abrigo do artigo 34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

3.3 Comunicar, após aprovação, por escrito ao empreiteiro a aprovação do PSS para a execução 

da obra, conforme exige o n.º 3 do artigo 12.º do diploma referido, remetendo-lhe cópia do 

relatório de validação, para proceder em conformidade. 

3.4 Comunicar a abertura do estaleiro à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), nos 

termos do artigo 15.º do diploma acima mencionado, conforme documento em anexo.» (Doc.220 

DPGU 215.A/OM) ----------------------------------------------------------------------------------------------    

 

10) Informação relativo aos processos n.º 107/18 e 1100/20, em nome de António Neves e Isabel 

Sousa, Construções, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------  
Deliberação n.º 298/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 1/2021, 

datada de 16 de março de 2021, relativa aos processos n.º 107/18 e 1100/20. (NIPG 4280/21) ----  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

11) Colocação de raias amarelas ou proibição de estacionamento frente ao estabelecimento sito 

na Rua 1º Dezembro n.º 36 e 36ª Peniche – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------  
Deliberação n.º 299/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

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

a deliberação camarária n.º 1360/2020, de 28 de dezembro de 2020, foi o interessado notificado, 

através do nosso ofício n.º 152, de 21 de janeiro de 2021, que dispunha do prazo de 15 dias, a 

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

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

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

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

informação da Divisão de Obras Municipais (DOM) n.º 324/2020, de 15 de outubro de 2020.»  

(Doc.221 NIPG 15730/20) -------------------------------------------------------------------------------------  
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12) Marcação de linha em ziguezague no Largo da Falésia, Bairro do Visconde, em frente à 

garagem, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 300/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

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

a deliberação camarária n.º 1268/2020, de 02 de dezembro de 2020, foi o interessado notificado, 

através do nosso ofício n.º 105, de 14 de janeiro de 2021, que dispunha do prazo de 15 dias, a 

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

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

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

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

informação da Divisão de Obras Municipais (DOM) n.º 262/2020, de 11 de setembro de 2020.» 

(Doc.222 NIPG 12228/20) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Sinalização Horizontal, pintura de linha ziguezague, na Rua do Poço Novo, n.º 2, na Serra 

d´El-Rei - Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 301/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 de abril de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

a deliberação camarária n.º 1049/2020, de 19 de outubro de 2020, foi o interessado notificado, 

através do nosso ofício n.º 82, de 14 de janeiro de 2021, que dispunha do prazo de 15 dias, a 

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

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

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

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

informação da Divisão de Obras Municipais (DOM) n.º 248/2020, de 04 de setembro de 2020.» 

(Doc.223 NIPG 13318/20) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Sinalização vertical e colocação de vedação em madeira, nas Arribas do Porto Batel, em 

Consolação – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 302/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 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  no  Decreto Regulamentar  n.º  6/2019, de 22  de  outubro, que  procede  

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

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

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

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

Divisão de Obras Municipais n.º 149/2021, datada de 25de março de 2021, propõe-se apreciação 

e homologação da sinalização  vertical  e  da  colocação  de  prumos  de  madeira  tratada  nas  

arribas  do  Porto  Batel, Consolação.» (Doc.224 NIPG 4980/21) -------------------------------------  

 

PROTOCOLOS:  

 

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.04.2021 * Livro 112 * Fl. 290 

Deliberação n.º 303/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 08 de abril 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 sejam prestadas outras informações, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. 

(NIPG 5401/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

“As Lavadeiras dos Bolhos” – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 304/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 08 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

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

prestadas outras informações, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. (NIPG 

5400/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) 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 305/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 08 de abril 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 sejam prestadas outras informações, devendo a mesma ser 

presente numa próxima reunião. (NIPG 5403/21) ---------------------------------------------------------  

 

18) 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 306/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 08 de abril 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 sejam prestadas outras informações, devendo a mesma 

ser presente numa próxima reunião. (NIPG 5399/21) -----------------------------------------------------  

 

19) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Academia de Música 

Estrela do Mar de Peniche – Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 307/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta da senhora Vereadora 

Ana Rita Petinga, datada de 08 de abril de 2021, referente ao protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Peniche e a Academia de Música Estrela do Mar de Peniche, para que sejam 

prestadas outras informações, devendo a mesma ser presente numa próxima reunião. (NIPG 

5923/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

20) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2021 (Fase 

III) – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 308/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 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 que, anualmente são disponibilizados a título gratuito talhões de cultivo para o 

desenvolvimento de agricultura de subsistência, concretizada sob a forma de hortas, num espaço 
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circunscrito contiguo à Casa do Sítio da Bica, na cidade de Peniche. Considerando que a horta 

comunitária, tem, entre outros, como objetivos, fomentar a prática agrícola, dando oportunidade 

aos munícipes que não possuem terreno próprio, de cultivar os seus próprios   produtos, promover   

uma alimentação saudável, com   base   na agricultura tradicional, reforçar fontes de subsistência 

alimentar das famílias e desenvolver atividades de preservação e respeito pela natureza. 

Considerando que findos dois procedimentos para atribuição de talhões de cultivo na horta 

comunitária de Peniche, para o ano 2021, abertos em cumprimento da deliberação de Câmara 

Municipal datada de 23 de novembro de 2020 e de 25 de janeiro de 2021, foram admitidos trinta 

e seis candidatos, permanecendo dois talhões devolutos. Considerando que findo o prazo para 

candidaturas, não são admitidas quaisquer candidaturas, conforme previsto no n.º 5 do artigo 8.º 

do Regulamento Municipal da horta comunitária de Peniche (RMHCP) e a existência de 

interessados ao equipamento, conforme informação n.º 535/21, datada de 22 de março de 2021 e 

o meu despacho datado de 27 de março de 2021, proponho a abertura de III fase de candidaturas.» 

(Doc.225 NIPG 4714/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Acordo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Mulher Século 

XXI – Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, no âmbito da Rede Integrada de 

Apoio e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Leiria – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 309/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 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 da Técnica Superior Joana Coutinho, datada de 31 de março de 

2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea v) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprove a adesão à parceria na 

Rede Integrada de Apoio e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Leiria, na 

sequência do convite endereçado  à  Câmara  Municipal  de  Peniche,  pela Associação  Mulher  

Século  XXI –Associação  de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres.» (Doc.226 NIPG 13564/20)  

 

EDUCAÇÃO: 

 

22) Informação sobre a revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 310/2021: Foi efetuada uma apresentação pela empresa Quaternaire Portugal – 

Consultoria para o Desenvolvimento, S.A., referente à revisão da Carta Educativa do Município 

de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente ao ponto 22, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Fez o enquadramento do assunto, dando conta que, na semana passada, informou os membros da 

Câmara Municipal de que a Quaternaire foi a empresa contratada para a elaboração da Carta 

Educativa e o objetivo seria que a mesma fizesse uma apresentação da empresa e do plano de 

trabalhos definido. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A. 

- Fizeram uma apresentação sobre os objetivos do trabalho e a metodologia adotada, que incluí a 

calendarização. Estiveram presentes, através de zoom, as senhoras Leonor Rocha, Susana 

Magalhães e Filipa Barreira. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Agradeceu a apresentação efetuada. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Começou por cumprimentar as representantes da empresa Quaternaire. Disse que, obviamente, a 

informação prestada foi muito sucinta, mas pareceu-lhe que a metodologia proposta estaria 

adequada, mas tem algumas dúvidas que o tempo estabelecido para o fazer seja suficiente, ou seja, 

que o cronograma apresentado seja exequível, porque aquilo que acontece com a Educação, no 

caso de Peniche, é que não há apenas uma Carta Educativa desatualizada, existe uma ausência de 

estratégia educativa, um défice claríssimo de discussão sobre aquilo que seria uma estratégia 

educativa para o território. Adiantou que isso não significaria que não se pudesse fazer um bom 

trabalho, mas perceber o que se pretende da Educação, num horizonte que não se esgota nos três 

anos letivos seguintes. Não existe em Peniche, por isso terá que ser feito um trabalho de reflexão 

local, tal como a empresa previu, envolvendo os stakeholders, os profissionais da área da educação 

e dos interessados pela educação sobre aquilo que serão as bases para a construção da estratégia 

educativa para Peniche e para o futuro. Acrescentou que, uma coisa, seria estar a trabalhar num 

território como Macedo de Cavaleiros, a título de exemplo, que tem um trabalho profundo de 

reflexão sobre aquilo que é a sua estratégia educativa para o território, que teve inclusivamente 

uma base de trabalho comunitária muito interessante à qual participou com o senhor Professor 

Rogério Roque Amaro e onde aquelas questões foram discutidas, outra coisa, é um território como 

Peniche. Deu conta que foi dito pelo senhor Vereador Mark Ministro que os “timings” podem ser 

ajustados, porque este trabalho vai transitar, seguramente, para o próximo executivo. Disse, ainda, 

que nas questões de desenhar estratégias para a Educação nos territórios, gostava que as pessoas 

colocassem à frente do discurso a Escola Inclusiva - Escola para Todos, e por vezes surge a noção 

da modernidade em que queremos edifícios modernos, pedagogias modernas, objetivos futuristas, 

mas não aparece o essencial, que a escola tem que servir todos, porque isso remete-os 

imediatamente para uma outra dimensão da intervenção educativa que tem que ver com o Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 06 de julho, e, na sua opinião, a dimensão de inclusividade deve ser o eixo 

central da discussão. Expressou que existe uma outra dimensão que tem que ver com a prioridade 

em criar coerência e harmonia, entre aquilo que são as respostas educativas do sistema e outras 

respostas que, não sendo educativas, podem ser complementares, como por exemplo algumas 

respostas formativas, integrando a aprendizagem ao longo da vida, que é muito pouco trabalhada 

e pouco valorizada. Acrescentou que nos territórios, para que haja aprendizagem ao longo da vida, 

não chega haver programas de financiamento, eles têm que assumir essa aprendizagem como um 

objetivo prioritário, porque senão não o cumprem. Saudou vivamente a referência feita à educação 

de adultos e, particularmente, a fenómenos que existem, devidamente consolidados, em Peniche, 

que é o caso da Universidade Sénior, e gostava que a estratégia desenhada para Peniche tivesse 

como outro patamar de qualidade a intergeracionalidade. Manifestou que se pode caminhar para a 

modernidade, mas a intergeracionalidade é acrescentadora, porque faz pontes que dão coerência a 

um percurso de desenvolvimento e desse ponto de vista parece-lhe que a intergeracionalidade, 

como foco estratégico, pode ser interessante. Concluiu solicitando à empresa Quaternaire que 

pudessem dar muita atenção, na estratégia educativa, àquilo que são os espaços educativos 

informais, porque eles existem e são importantes de considerar. ----------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Atendendo às sugestões efetuadas pelo senhor Vereador Rogério Cação, referiu, indo à questão 

da escola informal, que a Câmara Municipal tem uma Escola Municipal de Rendas que cumpre o 

seu papel enquanto dinamizadora daquela arte, as Rendas de Bilros de Peniche, mas também 
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enquanto dinamização de crianças e jovens, entre os cinco e os cem anos, pelo que, na sua opinião, 

poderia existir um contributo, quer dos técnicos municipais, quer das senhoras que fazem a sua 

prática de aprendizagem daquela arte, que é municipal, e que convém preservar. --------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Manifestou que o que tornava as estratégias educativas efetivamente distintivas eram as culturas 

dos contextos, ou seja, uma estratégia educativa tem sempre uma base que é comum, o que fazia 

modelar as estratégias eram os contextos concretos, nomeadamente os culturais. Disse que, aquela, 

era uma questão pouco considerada, porque se separa demasiado a Educação, neste caso entendida 

como caminho, da cultura, quando eles estão interligados. -----------------------------------------------  

 

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

– Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 311/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 08 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 544/2021, datada de 24 de março, no uso da competência 

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

proponho que sejam atribuídas treze bolsas de estudo no ano letivo 2020/2021, conforme o meu 

despacho de 06 de abril de 2021, aos seguintes candidatos: Magali Gomes Inglês; Biana Maria 

Ferreira Costa; Isabel Fonseca Neves; Joana Fonseca Neves; Bruno Filipe Gregório Dias; Diogo 

Veríssimo Souteiro; João  Filipe  Pereira  Fortunato; Filipa  Sarreira  Rocha;  Beatriz  Almeida  

Feliciano;  Nuno  Filipe  Paulo Veríssimo; Beatriz Dionísio Silva; Rodrigo Ramos Coelho; Inês 

Canas Rodrigues.» (Doc.227 NIPG 4880/21) --------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

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

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 312/2021: Deliberado retirar da ordem do dia o assunto referente ao processo de 

inquérito n.º 2/2020, convertido no processo disciplinar n.º 3/2020. (NIPG 1572/20) ---------------   

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

25) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 313/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 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  necessidade  da  emissão  de  senhas  de  cobrança  para  uso  no  Mercado  

Municipal, conforme  informação  prestada  pela  Secção  de  Taxas  e  Licenças  e  Apoio  aos  

Órgãos  Municipais, datada de 30de março de 2021, no uso da competência estabelecida na alínea 

ee) do n.º 1 do Artigo 33.º  do  Anexo  1  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  proponho  

que  se  autorize  a  emissão  dos seguintes títulos de coleta: 

-Ocupação de Terrado: 45 cadernetas numeradas de 1 a 4500, série “P”, da taxa de 1,35€ (cor 

creme); 

-Ocupação de Terrado: 20 cadernetas numeradas de 1 a 2 000, série “P”, da taxa de 0,68€ (cor 

cinza); 

-Terrado - Venda por Grosso: 2 cadernetas, numeradas de 1 a 200, série “K”, da taxa de 2,45€ 
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(cor de rosa); 

-Terrado - Venda por Grosso: 15 cadernetas, numeradas de 1 a 1 500, série “P”, da taxa de 1,10€ 

(cor azul claro);  

 -Utilização de Balanças: 2 cadernetas, numeradas de 1 a 200, Série “L”, da taxa de 0,45€ (cor 

amarelo torrado); 

-Utilização de Frigoríficos: 10 cadernetas, numeradas de 1 a 1 000, Série “L”, da taxa de 1,80€ 

(cor azul escuro); 

-Utilização de Frigoríficos: 10 cadernetas, numeradas de 1 a 1 000, Série “L”, da taxa de 0,90€ 

(cor amarelo escuro).» (Doc.228 NIPG 5343/21) ---------------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

26) Programa 25 de Abril – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 314/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 08 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 tome conhecimento do programa evocativo do 25 de abril 

de 1974, a dinamizar em articulação com a Assembleia Municipal entre os dias 23 e 25 de abril 

de 2021.» (Doc.229 NIPG 5863/21) -------------------------------------------------------------------------   

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

27) Visita às instalações da Guarda Nacional Republicana, em Peniche: --------------------------  
Deliberação n.º 315/2021: : Foi presente a proposta do senhor Vereador do Partido Socialista, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 75/2013,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

«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; 

- 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.» --------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado aprovar a proposta para visita às instalações da Guarda Nacional Republicana. (NIPG 

5578/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APOIOS DIVERSOS: 

 

28) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Diogo Taveira do Nascimento e 

Naida Andrade Luís – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 316/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 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 o meu despacho, do dia 01 de abril, em que autorizei a conceção do apoio, 

integração no circuito especial de transporte dos alunos Diogo Taveira do Nascimento e Naida 

Andrade Luís, proponho que a Câmara Municipal ratifique o referido despacho, ao abrigo do n.º 

3 do artigo 35.º do Anexo I da lei n.º 35/2013, de 12 de setembro.» (Doc. 230 NIPG 4477/21) ----  

  

29) Apoio à instalação da Exposição “Candelabro ASM – Aristides de Sousa Mendes: o Exílio 

pela Vida”, a dinamizar no Museu Nacional Resistência e Liberdade – Fortaleza de Peniche – 

Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 317/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 08 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, 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 do  Município  de  Peniche à  instalação  

da exposição “Candelabro ASM –Aristides de Sousa Mendes: o Exílio pela Vida”, a dinamizar 

no Museu Nacional Resistência e Liberdade (MNRL) –Fortaleza de Peniche.» (Doc.231 NIPG 

5864/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

30) Indemnização relativa a danos causados a um equipamento particular, no âmbito de um 

incêndio ocorrido no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 318/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, referente à Indemnização relativa a danos causados a um equipamento particular, no 

âmbito de um incêndio ocorrido no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, 

para complementação de informação, nomeadamente do Gabinete Jurídico e da Seguradora, 

devendo ser presente numa próxima reunião. (NIPG 12762/20) -----------------------------------------  

 

31) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração Geral: -------  
Deliberação n.º 319/2021: Deliberado retirar da ordem do dia o assunto referente à Festa em 

Honra de Nossa Senhora Boa Viagem. ----------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 320/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo onze hores e quinze minutos, a senhora Vice-Presidente, no exercício de funções de 
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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. --------------------------------------------------  

 

 

A Vice-Presidente da Câmara, 

no exercício das funções de Presidente, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


