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ATA N.º 12/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua das Rosas, em Ferrel, 

apresentado em nome de Graziela Oliveira Faria – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------  

 ------------------- 2) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua Principal, em Bufarda, 

apresentado em nome de António Veríssimo Leitão Pereira – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 3) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua de Santo Antão, n.º 1 

B, em Bufarda, apresentado em nome de Maria de Fátima Costa Ramos - Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para alteração de edifício para conversão de um curral 

em habitação, a realizar no prédio sito na Travessa da Palmeira, Penedos, na Serra d´El-Rei, 

apresentado em nome de Álvaro Reis Vitória - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de armazém de apoio agrícola, a 

realizar no prédio sito em “Mós”, Rua Pai Cavaleiro, n.º 25, na Serra d´El-Rei, apresentado em 

nome de Isabella Gomes Carneiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para demolição total e construção de habitação 

unifamiliar, garagem e muros, a realizar no prédio sito na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos, 

apresentado em nome de Edite Andrade Santos Vala - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

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

licença n.º 144/16, a realizar no prédio sito na Avenida do Mar, n.º 55, em Ferrel, apresentado em 

nome de Cláudio Jorge Oliveira do Nascimento - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de 

moradia unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, com cedência, a realizar no prédio sito no 

Caminho do Meio, n.º 16 A, em Peniche, apresentado em nome de António Alberto Florência 

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

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para demolição de anexos, para o prédio sito no 

Caldeirão, em Geraldes, apresentado em nome de Maria Manuela Vala Pereira - Pelouro do 

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

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, telheiro e 

muros de vedação, a realizar no prédio sito na Rua dos Belos Ares, em Ferrel, apresentado em 

nome de Hermínio Silvestre Teodoro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------  

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

edifício habitacional, para o prédio sito na Rua Marquês de Pombal, Rua dos Hermínios e Rua 
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Joaquim António de Aguiar, em Peniche, apresentado em nome de Proskauer Properties, L.da - 

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

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

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague ou proibição de estacionamento, em frente 

ao estabelecimento sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 36 e 36 A, em Peniche - Pelouro do Trânsito;

 ------------------- -------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Colocação de pilaretes, na Rua José Estevão, n.º 115, em Peniche – Pelouro 

do Trânsito; ---- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Empreitada “Construção da ligação pedonal e clicável entre o Parque Urbano 

de Peniche e o Casal da Vala”, em Peniche (Processo 212.A/OM) - Incumprimento do prazo de 

execução – Pelouro das Obras Municipais; -----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Proposta de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 

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

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

 ------------------- 16) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Liga de 

Combatentes de Peniche, para cedência de fração para instalação da sede – Pelouro do 

Associativismo; ------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Protocolo de parceria entre o Município de Peniche e a Associação Arméria 

– Movimento Ambientalista de Peniche, para cedência de fração para instalação da sede – Pelouro 

do Associativismo; --- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 20) Alteração da tipologia de contratação de candidatos com deficiência ou 

incapacidade através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Espaço Internet 

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

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

 ------------------- 21) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – 

Pelouro do Parque de Campismo; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 23) Celebração de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na 

Rua 19 de Maio, em Atouguia da Baleia, para construção de um lar – Pelouro da Administração 

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

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de 

Investimento e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 4) – Pelouro 

das Finanças; --- ------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Instalação de abrigos de madeira, no âmbito do protocolo celebrado com o 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros 1228 de Atouguia da Baleia – Pelouro 

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

 ------------------- 26) Projeto de Doutoramento – Pelouro da Cultura; -----------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.03.2021 * Livro 112 * Fl. 234 

 ------------------- 27) Atribuição de apoio financeiro à União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, para o transporte das crianças de São Bernardino e dos Casais do Júlio que frequentam 

a Escola Básica e o Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo 2020/2021 – Pelouro da 

Educação; ------ ------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Saúde: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Cuidados de saúde primários no concelho de Peniche; ---------------------------  

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

 ------------------- 29) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração 

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

 ------------------- 30) Informação sobre processo em Almagreira, em Ferrel – Pelouro da 

Administração Geral. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A reunião foi interrompida entre as doze horas e quarenta e cinco minutos e as catorze horas e dez 

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

Estiveram presentes os senhores: 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 onze da ordem do dia, e Ricardo Graça, Técnico 

Superior de Turismo, durante a apreciação e votação do ponto vinte e um da ordem do dia. -------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 6/2021, da reunião camarária realizada no dia 17 de 

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

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

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

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente aos dados da Covid-19, deu conta de que, à data, existiam oito casos ativos e cento 

e cinquenta e três casos sob vigilância, significando que os casos deixaram de diminuir. Referiu 

que é necessário continuar muito atentos e, provavelmente, adotar mais algumas medidas. --------  

- Em relação às vacinas, informou que não dispunha, ainda, de dados e que reforçou o pedido à 

senhora Dr.ª Ana Pisco, estando a aguardar resposta. -----------------------------------------------------  

- Informou que iria autorizar a tolerância de ponto na próxima quinta-feira Santa, e que o Mercado 

Municipal estaria encerrado no domingo de Páscoa como tem sido habitual. -------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deu conta que, há cerca de duas semanas, ficou concluído o processo de adesão à Comunidade 

das Cidades Educadoras. Indicou que teve a oportunidade de assistir à Assembleia Geral da 
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Associação Internacional das Cidades Educadoras, na passada quinta-feira, onde foram atribuídos 

alguns prémios, em que o tema do ano foi a ligação da Cultura à Educação e a forma como a 

comunidade educativa usufrui do espaço envolvente e da sua comunidade. Deu a conhecer que 

Torres Vedras foi um dos vencedores, com um projeto intergeracional chamado “Projeto da Minha 

Infância” ligado à casa Jaime Umbelino, designada “A Fábrica das Histórias”. ---------------------  

- Informou que, na sequência de procedimento, a Carta Educativa foi adjudicada à empresa 

“Quaternaire”, que já iniciou funções no passado dia 19 de março de 2021. --------------------------  

- Deu conhecimento que, na quinta-feira, reuniu o Conselho Municipal de Educação, tendo a 

empresa Quaternaire participado, e que o seu objetivo é que a mesma esteja presente numa próxima 

reunião, para a apresentação do cronograma de trabalhos, pretendendo que o documento seja de 

qualidade e reflita o nosso território. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Fez referência ao Dia Mundial do Teatro, deixando uma palavra de agradecimento a todos os 

atores e atrizes do nosso território. Mencionou o senhor Professor Rogério Cação, dinamizador de 

um projeto do Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Peniche, o Grupo de Teatro “O 

Nazareno” e, também, todos os fadistas que, no dia 28 de março de 2021, fizeram uma grande 

homenagem ao Carlos do Carmo, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. ------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu as informações prestadas e, naturalmente, associou-se aos votos formulados. ---------  

- Quanto à informação prestada pelo senhor Vereador Mark Ministro, a propósito da revisão da 

Carta Educativa, disse que o timing adotado, não é o mais adequado, pois não se pode dissociar 

este tipo de revisões do calendário eleitoral. Salientou que aguarda com expetativa a proposta da 

revisão da Carta Educativa, e a sua preocupação para com este tema. ----------------------------------  

- Disse que, no fim do primeiro confinamento, tinha sugerido, em conjunto com a senhora 

Vereadora Cristina Leitão, que a Câmara Municipal pudesse adotar uma Estratégia de Promoção 

Turística agressiva, com o objetivo de divulgar Peniche enquanto destino turístico seguro, e que, 

não tendo havido desenvolvimento, voltava a demonstrar a sua preocupação sobre a importância 

de a fazer, com expressão a nível Nacional, tendo em conta que, atualmente, o “target” será, na 

sua maioria, turistas nacionais que se encontram, de certeza, com muita vontade de poder sair, 

passear, e que a promoção turística será fundamental para que as pessoas se sintam seguras e 

tenham vontade de se deslocar a Peniche. -------------------------------------------------------------------  

- Pediu um ponto de situação sobre a questão da Nau dos Corvos, nomeadamente sobre a estrutura, 

e a situação do antigo concessionário, nomeadamente sobre a regularização da dívida. -------------   

- Solicitou um ponto de situação sobre a regularização da relação com o concessionário do Porto 

da Areia Sul. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente à Carta Educativa, deu conta que participou no Conselho Municipal de Educação 

e independentemente do timing, o cronograma, a ser cumprido, será muito exigente, e que a 

decisão irá cair no próximo mandato. Reconheceu que o timing poderia ser outro, mas o importante 

é estar a acontecer, e que o assumiu no Conselho Municipal da Educação. ----------------------------  

- Em relação à Estratégia de Promoção Turística, disse que não partilhava da mesma opinião e que 

achava um risco porque o concelho, habitualmente, já conta com um elevado número de visitantes, 

e que mesmo sabendo que o passado correu muito bem em termos de segurança e de 

comercialização, pessoalmente não gostaria de estar associado a situações de risco, temendo que 

possam vir a representar um aumento exponencial no número de infetados. Acrescentou que 
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poderiam existir condições de o fazer em 2022, caso se continue a aplicar as medidas e a vacinação 

chegue aos níveis previstos. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Nau dos Corvos, indicou que o dossier do processo da dívida está elaborado, e 

foi partilhado com os senhores Vereadores, e contava coloca-lo na ordem de trabalhos da próxima 

reunião de Câmara para que a situação seja analisada. Quanto ao edifício, reafirmou que solicitou 

a elaboração de propostas (um estudo prévio que não está contratado), que espera, em breve, serem 

apresentadas em reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que a obra de consolidação da Arriba do Porto de Areia iria ser consignada durante a 

segunda semana do mês de abril. Relativamente à situação do contrato, informou que recebeu uma 

carta dos advogados da empresa arrendatária e que solicitou ao Gabinete Jurídico que juntasse uma 

informação, que aguardava, no sentido de ser presente em reunião de Câmara para análise e 

decisão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Questionou o facto do senhor Vereador Mark Ministro ter referido a adjudicação à empresa 

Quaternaire, uma vez que o contrato não está registado na base dos contratos públicos e solicitou 

que lhe fosse disponibilizado o contrato. --------------------------------------------------------------------  

- Solicitou a disponibilização do contrato celebrado com a empresa “Casa Castelo-Tintas e 

Vernizes, L.da que percebeu tratar-se de uma consulta prévia, em que foram consultadas cinco 

empresas, pelo que gostaria de saber se as outras empresas apresentaram alguma proposta. -------  

- Relativamente à Grossorent, com quem a Câmara Municipal celebrou um contrato de aluguer de 

viaturas, no valor de 18.210 euros, pelo prazo de 180 dias, gostava de perceber de que viaturas se 

tratam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Relativamente à Quaternaire, deu conta que foram solicitados orçamentos, foram consultadas 

três entidades e que, estranhamente, esta foi a única a concorrer. Indicou que iria solicitar o envio 

da cópia do contrato aos senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Quanto à intervenção do senhor Vereador Mark Ministro, que diz. “estranhamente foi a única a 

apresentar proposta”, não o deixa propriamente confortável. --------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Quando o disse, fê-lo porque o melhor preço foi o da Universidade de Coimbra e, estranhamente, 

não apresentaram proposta e o projeto era, inclusive, bastante interessante. ---------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:  

- Disse que ao adquirir um serviço daquela natureza, o critério que deve presidir à decisão da 

Câmara Municipal não é o preço, porque, certamente, quem faz mais barato não fará, 

forçosamente, uma Carta Educativa mais qualificada ou com os melhores recursos e que iria 

avaliar e estar atento ao desenvolvimento dos trabalhos.  -------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Informou que a Câmara Municipal iria ser muito exigente com o processo de revisão da Carta 

Educativa e que a empresa já foi alertada que se pretende ter um documento estratégico de 

qualidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
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- Em relação ao contrato de aluguer de viaturas, referiu que a informação seria prestada 

convenientemente, mas trata-se de uma nova experiência, que outros municípios estão a fazer 

relativamente à frota de viaturas, e que se está a estudar outras soluções para o futuro. -------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Sobre o contrato com a empresa “Casa Castelo-Tintas e Vernizes, L.da, comunicou que iria 

verificar o processo para poder prestar a informação. -----------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Agradeceu as informações prestadas, que constam da ordem do dia. ---------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação, relativamente à saída de uma médica de família do Centro de Saúde 

de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que está por resolver o assunto relacionado com o incêndio ocorrido com uma 

autocaravana no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche. ------------------------  

- Lembrou que faltava responder ao senhor Nelson Correia. ---------------------------------------------  

- Reforçou o pedido efetuado na passada reunião, relativamente ao arruamento e às questões de 

saneamento e pluviais, em Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------  

- Informou que recebeu um email, da senhora Sara Pinto, em que relata uma queda, resultante da 

não conclusão do asfaltamento, na Rua 1.º de Dezembro, em Ferrel. Solictou uma informação 

detalhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que seria importante ser prestada, à Câmara Municipal, uma informação, que poderia ser 

bimestral, sobre os asfaltamentos realizados. ---------------------------------------------------------------  

- Deu conta que recebeu um outro email, que tem que ver com as instalações e infraestruturas da 

MEO, em São Bernardino. Disse que o assunto já foi abordado em reunião de Câmara, no entanto, 

tem conhecimento de que não foi dada qualquer resposta ao mesmo. ----------------------------------  

- Acrescentou que recebeu um email do senhor Bruno Rasteiro, membro da Assembleia Municipal, 

que solicitou uma informação sobre o concurso de Assistentes Operacionais e que ainda não obteve 

resposta. Reforçou que era importante dar resposta aos membros da Assembleia Municipal. ------  

- Relativamente à questão sobre o autocaravanismo desregulado, disse que continuava a existir 

situações desajustadas, e que à cerca de um mês fizeram uma proposta, no sentido de a Câmara 

Municipal fazer uma ação pedagógica junto das autocaravanas estacionadas no Baleal, 

incentivando a deslocação para os parques existentes e perguntou que medidas foram tomadas. --  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao acidente no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, disse que a 

informação está elaborada e, por lapso, não foi incluída na ordem de trabalhos, e que será agendado 

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

- Quanto às questões da saúde, indicou que iria saber o ponto de situação. ----------------------------  

- Relativamente ao senhor Nelson Correia, deu conta, através de uma informação verbal em 

reunião de Câmara, que tinha respondido ao senhor, mas aquilo que entendeu foi que existia uma 

parte das regueiras que foi obstruída e que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia estava a 

acompanhar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o saneamento e os pluviais, deu indicação para se elaborar o projeto, porque lhe parecia 

ser uma obra com a mesma dimensão da que está a ser efetuada, em Bolhos, inclusive, na última 

reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, foi 

autorizada uma alteração ao orçamento para aquele efeito. Disse, ainda, que, para além disso, o 

assunto foi visto pela DOM e pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

no terreno e, que irão avaliar o assunto em conjunto.------------------------------------------------------  

- Em relação à senhora Sara Pinto, respondeu ao email e solicitou à DOM uma informação. ------  
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- Quanto aos asfaltamentos, disse que aguardava o aumento da temperatura ambiente para voltar 

às pavimentações, e que a máquina usada está muito frágil, daí, a opção para se avançar com o 

procedimento para aquisição de uma máquina pavimentadora. Indicou que o objetivo, assim que 

a máquina chegasse, seria alcatroar várias ruas das localidades do Concelho. 

- Relativamente às infraestruturas da MEO, comunicou que teria que fazer o ponto da situação. --  

- Em relação ao email do senhor Deputado Bruno Rasteiro, deu orientações aos serviços para dar 

resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Expressou que, sobre o autocaravanismo desregulado, a iniciativa tomada não foi diferenciadora 

daquela que poderiam ter feito e que se poderia esperar, até porque era esse o propósito. 

Acrescentou que uma das estratégias era criar condições para que, em alguns espaços, as 

autocaravanas e os automóveis não possam estacionar, nomeadamente na envolvente da Península. 

Por outro lado, um dos propósitos seria avançar com algumas medidas para a área de Consolação 

e de São Bernardino e previa, em breve, apresentar as duas propostas de projeto da Papoa e sua 

envolvente. Quanto à sensibilização, disse que, sendo verdade que algumas intervenções os vão 

ajudar a delimitar o estacionamento das autocaravanas, como é o caso da obra que está a ser feia 

junto ao Fosso, sente que há condições dos parques existentes para receber todas as autocaravanas 

que nos procuram. Concordou que deve ser feita uma sensibilização nesse sentido e espera solicitar 

à PSP e à GNR, pelo menos numa fase inicial, uma intervenção diferente, para sensibilizar as 

pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente ao autocaravanismo, o senhor Presidente da Câmara sente que não existem 

condições de colocar todas as autocaravanas nos parques, mas, na sua opinião, não é uma questão 

de sentimento, é uma questão de análise, e ela não foi feita, ou seja, desconhecem os dados de 

ocupação dos operadores privados. Deu conta que falou com um desses operadores que tinha 

condições para receber autocaravanas. Chamou à atenção que o espaço reservado para acolher 

caravanas, em Consolação, durante as últimas semanas, não tem tido ocupação, e no Baleal, num 

local onde não deveriam estar autocaravanas, estavam dezenas delas. ---------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Deu conta que iriam recuperar um tema, de maio de 2019, relativo a um Mural Azulejar, da 

FENPROF, para evocação dos 46 anos do 25 de Abril. ---------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Sobre a higiene pública e a lavagem dos contentores, chamou à atenção que os contentores 

cheiravam muito mal e que a última lavagem foi em junho de 2020. Alertou que, 

independentemente de o Município não ter capacidades para o fazer, teriam de recorrer a meios 

exteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que aguardava resposta a dois requerimentos efetuados no dia 28 de fevereiro. ------  

- Quanto aos contratos registados na base dos contratos públicos, estranhou que exista um contrato 

com o LNEC, foi realizado no dia 22 de janeiro de 2020 e publicado na base de dados no dia 22 

de janeiro de 2021. Perguntou se existia alguma explicação para o sucedido. -------------------------  

- Referiu que foi prestada uma informação sobre os asfaltamentos efetuados em Ferrel, noticiados 

no Boletim Municipal, que estava incompleta, e que faltou uma relação do que foi feito entre 2018 

e 2020 e o que estava correto e que estava errado. ---------------------------------------------------------  

- Relembrou que estava em falta o envio de uma informação relativa ao pedido de vistoria ao 

cemitério de Ferrel. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à Carta Educativa, disse que não o preocupava as questões que passavam para o 

próximo mandato, preocupava-o que não tenham conseguido resolver durante este mandato. -----  
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- Indicou que recebeu uma carta do senhor Artur Carvalhal, referindo que a mesma foi enviada ao 

senhor Presidente da Câmara, em 18 de fevereiro, mas que não obteve qualquer resposta. ---------  

- Recordou que, há pouco tempo, ocorreu uma intervenção, junto ao estádio do GDP e ao Rio de 

São Domingos, e que verificou que existiam ervas e canas a crescer, pelo que gostaria de saber, 

tendo em conta que a Câmara Municipal iria propor um projeto à Agência Portuguesa do 

Ambiente, se existe mais alguma informação sobre o assunto. ------------------------------------------   

- Relativamente ao PDM, disse que a Câmara Municipal estava, há muito tempo, a aguardar a 

realização de uma reunião, e verificou que a renovação do contrato com a empresa do senhor 

professor Jorge Carvalho foi efetuada em julho de 2020, pelo período de 10 meses e que, durante 

esse período, a Câmara Municipal fez um contacto com o senhor professor Jorge Carvalho, por 

videoconferência, pelo que não se perspetivava terminar este assunto durante o mês de abril. 

Perguntou o que se pretendia fazer a seguir. ----------------------------------------------------------------  

- Sobre a situação do concessionário da Nau dos Corvos, relembrou que existe uma carta enviada 

pela Conceitos Gourmet, que a Câmara Municipal nunca deliberou, que do ponto de vista legal 

não lhe parece ser possível. Disse que desconhecia se o assunto estava a ser analisado para ser 

proposta alguma decisão à Câmara Municipal ou se foi efetuado algum procedimento sem que a 

Câmara Municipal tivesse tido intervenção. ----------------------------------------------------------------  

- Referiu que, na semana passada, a Câmara Municipal fez três visitas, mas os assuntos não foram 

discutidos. Por outro lado, achou extremamente grave que, relativamente a um desses processos, 

que a Câmara Municipal deliberou, tivesse havido um desrespeito por ter sido alterada uma 

deliberação tomada sem que fosse dado conhecimento. Perguntou como era possível alguém 

alterar uma deliberação da Câmara Municipal, com base num parecer técnico, sem ter informado 

a Câmara Municipal disso, pelo que gostaria de abordar a questão quando a senhora Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística estivesse presente. --------------------------------------  

- Em relação à questão junto ao cemitério, perguntou se a Câmara Municipal iria intervir, se iria 

ser elaborado algum plano para aquela zona. ---------------------------------------------------------------  

- Quanto à situação do senhor João Campos, perguntou se aquele terreno, que se encontra no 

domínio privado da Câmara Municipal, teria alguma finalidade, se seria possível os serviços 

verificarem as possibilidades existentes para o terreno e, caso não fosse possível, a Câmara 

Municipal admitir ou não a hipótese de fazer uma avaliação e vendê-lo. ------------------------------  

- Perguntou se a tolerância de ponto seria durante a manhã, a tarde ou o dia todo. -------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que a tolerância de ponto seria no período da tarde. -----------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Expressou que na verdade era habitual, mas este ano não haverá Tolerância de Ponto na 

Administração Central, e seria um hábito se fosse possível festejar-se a Páscoa como em anos 

anteriores, que não acontecerá porque não haverão deslocações e, por outro lado, está a dar-se azo 

e apetência às pessoas para que se movimentem. ----------------------------------------------------------  

- Sobre a questão do atendimento na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, referiu que, 

atualmente, aquela era a única divisão a fazer atendimento por telefone, o que, na sua opinião, era 

um ultraje para todos os trabalhadores deste país. Acrescentou que tinha conhecimento de pessoa 

que ligavam e ninguém atendia e que quando atendem, ficam com o contacto da pessoa para ligar 

posteriormente e não ligam. Para além disso, as marcações de reuniões com Técnicos do Município 

não podem ser feitas por telefone, têm de ser feitas por email. ------------------------------------------  

- Considerando que a última vez que a Câmara Municipal visitou as instalações do Posto da GNR, 

em Peniche, foi no mandato anterior, aquando da presença da senhora Secretária de Estado da 

Administração Interna, propôs que se entrasse em contacto com o senhor Comandante do Posto 
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da GNR de Peniche para que a Câmara Municipal pudesse fazer uma visita às suas instalações 

para verificar o estado em que elas se encontram e a forma como trabalham. -------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação aos contentores, indicou que iria confirmar a data da última lavagem, que poderia 

não corresponder à que estava nos contentores, e que deu orientações para não se abdicar do 

serviço, que é regular, complementando-o com o carro que estava para chegar. ----------------------  

- Relativamente ao requerimento efetuado pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, disse que iria 

reforçar o pedido junto dos serviços e que os 10 dias seriam para cumprir. ---------------------------   

- Sobre os contratos registados na base dos contratos públicos, desconhece o que possa ter 

acontecido, mas iria verificar. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à informação dos asfaltamentos indicados no Jornal Municipal, referiu que reparou e que 

aguarda que lhe seja entregue para disponibilizar a base da informação aos senhores Vereadores, 

e que no próximo jornal a questão seria retificada com as respetivas desculpas. ----------------------  

- Em relação ao relatório do cemitério de Ferrel, deu conta que estava em sua posse para terminar, 

mas esperava em breve poder disponibilizá-lo. -------------------------------------------------------------  

- No que diz respeito à Carta Educativa, disse que se conseguissem resolver todas os problemas e 

situações que têm sido arrastadas, seriam uns “Super Heróis”, porque alguns deles têm anos. -----  

- Relativamente à carta do senhor Artur Carvalhal, explicou que deve ser dada resposta de acordo 

com as informações prestadas pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. -----------------------  

- Sobre a margem norte do Rio de São Domingos, expressou que esteve presente na reunião de 

Câmara a apresentação do anteprojeto. Informou que o mesmo foi enviado às entidades, foram 

emitidos pareceres favoráveis, com condições, e o anteprojeto terá de ser concluído, mas esperava, 

durante o mês de abril, ter uma proposta para apresentar. ------------------------------------------------  

- Quanto ao PDM, indicou que ficou combinado o assunto ser presente na próxima reunião de 

Câmara. Acrescentou que o objetivo seria apresentar um cronograma, com prazos aproximados, 

porque algumas questões dependiam da CCDR, nomeadamente o último parecer sobre a Reserva 

Bruta. Quanto à decisão que tomou quando renovou o contrato com o senhor professor Jorge 

Carvalho, teve muito a ver com a dificuldade em envolver e contratar uma nova equipa, que não 

desse segurança e pelo facto de existir alguma falta de capacidade de resposta que alguns serviços 

internos têm, em termos técnicos, para dar essa tranquilidade. Referiu que os dez meses tem a ver 

com o facto de não querer prolongar o prazo do contrato para além do mandato. --------------------  

- Em relação ao concessionário da Nau dos Corvos, deu conta que não foi dada resposta à carta, 

que estiveram reunidos com um representante e uma advogada da empresa Conceitos Gourmet, a 

senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Josselène Nunes Teodoro, e, também, a 

senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes, por videoconferência. Indicou que deu orientações à senhora 

Dr.ª Ana Cláudia Guedes para que, assim que termine o que tem em mãos, se debruce neste assunto 

para se avançar com uma solução. ----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às três visitas efetuadas, disse que era necessário tempo para pensar e analisar os 

assuntos, mas sobre o caso em concreto do senhor João Campos, referiu que, na sua opinião, aquela 

propriedade, que é património privado do Município, não deveria ser vendida, até porque, sempre 

que possível, a Câmara Municipal deve ajudar os privados a resolver os problemas, e o senhor 

João Campos tem um problema que, no seu entendimento, a Câmara Municipal deve ajudar a 

resolver.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto ao atendimento telefónico da Divisão de planeamento e Gestão Urbanística, disse que 

lhe foi transmitido que a divisão estava a funcionar em pleno, no entanto, podem existir problemas 

de comunicação, até pela forma como a central telefónica funciona, que não ajudam, mas que iria 

avaliar novamente a situação. ---------------------------------------------------------------------------------  
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- Relativamente à tolerância de ponto, foi seu entendimento proporcionar aos católicos praticantes 

a participação nas cerimónias religiosas de quinta-feira à tarde. -----------------------------------------  

- Sobre a visita ao quartel da GNR, expressou que conhecia bem as condições em que o edifício 

se encontrava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Informou que esteve nas instalações da GNR na passada quarta-feira e verificou o estado em que 

se encontrava e existem coisas mínimas de funcionamento que deveriam ser acauteladas. ---------  

- Em relação à questão levantada sobre o registo na base dos contratos públicos, referiu que, 

existindo uma estrutura orgânica e uma divisão que dá apoio aos Órgãos Autárquicos, as questões 

deveriam ser respondidas quando a Câmara Municipal reunia, no entanto, esse apoio não está a ser 

prestado por opção do senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------  

- Relativamente à questão sobre a Carta Educativa, expressou que haveriam muitos assuntos que 

não seriam resolvidos nos próximos quatro anos e que, inclusivamente, transitariam para o 

mandato seguinte. Acrescentou que, provavelmente, teria havido capacidade para envolver os 

serviços do Município para a sua elaboração e aí, não teria sido necessário contratar uma empresa 

externa para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o atendimento da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, referiu que a senhora 

Vereadora Cristina Leitão, pela sua situação profissional, tem necessidade de recorrer àquele 

serviço e poderá dizer se ele próprio estava mal informado ou se o senhor Presidente da Câmara 

estava desfasado da realidade.---------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Saudou o Dia Mundial do Teatro, evocando, sobretudo, todas as pessoas que vivem à volta do 

teatro e que estavam a passar por graves dificuldades. ----------------------------------------------------  

- Sobre a Carta Educativa, referiu que, no essencial, o problema poderia estar em conseguir garantir 

e que este seja um processo participado, sem apressar resultados, porque a Carta Educativa é um 

instrumento demasiado importante para querer ganhar tempo, no tempo já perdido, apesar de 

entender que este deveria ter sido um trabalho concluído neste mandato. ------------------------------  

- Relativamente às Cidades Educadoras, saudou a adesão, esperando que Peniche aprenda naquela 

comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao quartel da GNR, comungou da mesma ideia do senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

porque é necessário mostrar solidariedade e que está disponível para uma visita às instalações. ---  

- Perguntou se, relativamente ao Restaurante “O Parque”, houve alguma evolução, tendo em conta 

que existe uma orientação traçada, que prossupõe um conjunto de passos. ----------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação ao Restaurante “O Parque”, deu conta que o processo foi enviado pelo Gabinete 

Jurídico ao senhor Dr. Paulo Faria que ficou de fazer uma nova avaliação e de elaborar uma nova 

proposta para que, a curto prazo, se encontre uma solução. ----------------------------------------------  

 

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: 
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1) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua das Rosas, em Ferrel, apresentado 

em nome de Graziela Oliveira Faria – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------  
Deliberação n.º 227/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar a operação de destaque a realizar no prédio sito na Rua das Rosas, localidade de Ferrel, 

apresentado em nome de Graziela Oliveira Faria, no dia 10 de agosto de 2020, verificando-se 

que o prédio está inserido em espaços urbanos de acordo com o PDM de Peniche, e estão reunidas 

as condições constantes no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação e consequentes n.º 6 e 7 do artigo 6.º do já referido diploma citado, conforme 

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

de 21 de março de 2021.» (Doc.171 DPGU 691/20) ------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua Principal, em Bufarda, apresentado 

em nome de António Veríssimo Leitão Pereira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------  
Deliberação n.º 228/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar a operação de destaque a realizar no prédio sito na Rua Principal, localidade de 

Bufarda, apresentado em nome de António Veríssimo Leitão Pereira, no dia 25 de agosto de 2020, 

verificando-se que o prédio está inserido em espaços urbanos de acordo com o PDM de Peniche, 

e estão reunidas as condições constantes no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua atual redação e consequentes n.º 6 e 7 do artigo 6.º do já referido diploma 

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

(DPGU), datada de 21 de março de 2021.» (Doc.172 DPGU 763/20) ---------------------------------   

 

3) Pedido de destaque de parcela, para o prédio sito na Rua de Santo Antão, n.º 1 B, em Bufarda, 

apresentado em nome de Maria de Fátima Costa Ramos - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 229/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Não aprovação da operação de destaque de parcela, em nome de Maria de Fátima Costa Ramos, 

para o prédio sito na Rua de Santo Antão, n.º 1 B, localidade de Bufarda, uma vez que não reúne 

as condições constantes no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16de dezembro, na 

sua atual redação, nomeadamente por não estar assegurada a servidão de vistas para a parcela 

que pretendem destacar.» (Doc.173 DPGU 876/20) ------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para alteração de edifício para conversão de um curral em 

habitação, a realizar no prédio sito na Travessa da Palmeira, Penedos, na Serra d´El-Rei, 

apresentado em nome de Álvaro Reis Vitória - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------  
Deliberação n.º 230/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 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 de alterações no decurso da obra, na vigência da licença de 

obras ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 83.º em conjugação com o artigo 27.º do Decreto-

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

licenciamento para alteração de edifício para conversão de um curral em habitação, a realizar 

no prédio sito na Travessa Da Palmeira-Penedos, localidade de Serra d’El-Rei, apresentado em 
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nome de Álvaro Reis Vitória, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de março de 2021.» (Doc.174 DPGU 

1090/19) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para construção de armazém de apoio agrícola, a realizar no prédio 

sito em “Mós”, Rua Pai Cavaleiro, n.º 25, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Isabella 

Gomes Carneiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 231/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

licenciamento para construção de armazém de apoio agrícola, a realizar no prédio sito na Mós - 

Rua Pai Cavaleiro n.º 25, localidade de Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Isabella Gomes 

Carneiro, no dia 09 de fevereiro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de20 de março de 2021.» (Doc.175 DPGU 

68/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para demolição total e construção de habitação unifamiliar, 

garagem e muros, a realizar no prédio sito na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos, 

apresentado em nome de Edite Andrade Santos Vala - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:  
Deliberação n.º 232/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

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

pedido de licenciamento para demolição total e construção de habitação unifamiliar, garagem e 

muros, a realizar no prédio sito na Rua Da Liberdade, localidade de Casais Brancos, apresentado 

em nome de Edite Andrade Santos Vala, no dia 17 de junho de 2020, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 20 de 

março de 2021, nomeadamente nas seguintes condições: 

1-Os vãos no alçado tardoz, relativos à cozinha (R/C) e ao quarto (piso superior), devem 

apresentar um afastamento mínimo de 5 metros à estrema da propriedade, na perpendicular. Para 

o efeito, deverá ser reduzida a largura dos vãos, ou, em alternativa, alterar o ângulo entre o plano 

de parede onde estes se inserem e o limite da propriedade, transformando preferencialmente em 

reto, para cumprimento no disposto no artigo 23.º do RMUE; 

2- 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 materiais que garantam a continuidade 

do existente na mesma frente de rua – pavê de betão – com o respetivo lancil, tomando como 

referência o existente a norte. Para compatibilização com a pretensão, deverá o projeto prever o 

lancil rampeado na frente do acesso de veículos à propriedade. O perfil do passeio deverá manter 

a mesma largura em toda a sua extensão, com um mínimo de 1.50 metros livres, com os devidos 

ajustes nos arranjos exteriores da moradia. 

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

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

específicos para o efeito.» (Doc.176 DPGU 495/20) ------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 
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144/16, a realizar no prédio sito na Avenida do Mar, n.º 55, em Ferrel, apresentado em nome 

de Cláudio Jorge Oliveira do Nascimento - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------  
Deliberação n.º 233/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 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  artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido de licenciamento 

para alterações no decurso da obra - licença 144/16, a realizar no prédio sito na Avenida Do 

Mar, n.º 55, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Cláudio Jorge Oliveira do Nascimento, 

no dia 17 de fevereiro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 21 de março de 2021. 

1-Verifica-se uma discrepância entre a área total do prédio descrita na certidão do registo predial 

da conservatória e a área apresentada em levantamento. Deverá ser apresentada uma certidão 

atualizada e compatibilizada com a área total do prédio; 

2- Verifica-se que a proposta de arquitetura apresenta um beirado na fachada principal e na 

fachada tardoz que torneja para a fachada lateral direita (poente). Sendo a fachada poente 

coincidente com a estrema da propriedade, deverá o beirado ser removido, de modo a não 

constituir elementos balançados para a propriedade vizinha.» (Doc.177 DPGU 174/20) ----------  

 

8) Pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de moradia 

unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, com cedência, a realizar no prédio sito no 

Caminho do Meio, n.º 16 A, em Peniche, apresentado em nome de António Alberto Florência 

Fernandes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 234/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

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

pedido de licenciamento para demolição total do existente e construção de moradia unifamiliar, 

churrasqueira e muros de vedação, com cedência, a realizar no prédio sito na Caminho do Meio, 

n.º 16 A, localidade de Peniche, apresentado em nome de António Alberto Florência Fernandes, 

no dia 17 de fevereiro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 21 de março de 2021, nomeadamente nas 

seguintes condições: 

1-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 materiais que garantam a continuidade 

do existente na mesma frente de rua –calçada portuguesa –com o respetivo lancil. Para 

compatibilização com a pretensão, deverá o projeto prever o lancil rampeado na frente do acesso 

à garagem, e remover a rampa proposta no passeio. O perfil do passeio deverá manter a mesma 

largura em toda a sua extensão (2.20m) e apresentar-se nivelado. 

2-Verifica-se uma discrepância entre a área total do prédio descrita na certidão do registo predial 

da conservatória e a área apresentada em levantamento. Deverá ser apresentada uma certidão 

atualizada e compatibilizada com a área total do prédio; 

3-Deverá ainda o requerente formalizar a cedência gratuita de terreno para domínio público 

municipal, com a entrega dos elementos específicos para o efeito.» (Doc.178 DPGU 85/21) ------  

 

9) Pedido de licenciamento para demolição de anexos, para o prédio sito no Caldeirão, em 

Geraldes, apresentado em nome de Maria Manuela Vala Pereira - Pelouro do Planeamento e 
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Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 235/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de março de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), apresentado no dia 03 de fevereiro 

de 2021, em nome de Maria Manuela Vala Pereira, para demolição de anexos, para o prédio sito 

no Caldeirão, localidade de Geraldes, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 21 de março de 2021.» (Doc.179 DPGU 

51/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, telheiro e muros de 

vedação, a realizar no prédio sito na Rua dos Belos Ares, em Ferrel, apresentado em nome de 

Hermínio Silvestre Teodoro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 236/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

no prédio sito na Rua Dos Belos Ares, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Hermínio 

Silvestre Teodoro, no dia 27 de novembro de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de março de 2021.» 

(Doc.180 DPGU 1136/20) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

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

habitacional, para o prédio sito na Rua Marquês de Pombal, Rua dos Hermínios e Rua Joaquim 

António de Aguiar, em Peniche, apresentado em nome de Proskauer Properties, L.da - Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 237/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«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 demolição parcial do existente e construção de edifício 

habitacional, a realizar no prédio sito na Rua Marquês De Pombal, Rua dos Hermínios e Rua 

Joaquim António de Aguiar, localidade de Peniche, apresentado em nome de Proskauer 

Properties, Lda, no dia 17 de agosto de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de março de 2021, nomeadamente 

nas seguintes condições: 

2.1.1 Preservar as fachadas, exceto a recolocação de vãos, conforme as peças desenhadas e 

“miolo” da edificação, que diz respeito á demolição do interior do edifício existente. 

2.1.2. No terraço, junto da piscina devem garantir a altura de muro com 1,50m, para não criar 

servidão de vistas sobre o prédio vizinho. 

2.1.3. Os arruamentos envolventes ao edifício não possuem larguras suficientes para a execução 

de passeios, mas deverá garantir-se uma área em pedra calcária, de remate entre a faixa de 

rodagem e a fachada, com a largura de 1,50m, na frente com a Rua Marquês de Pombal e 1,00 m 
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de largura na Rua Joaquim António Aguiar e Rua dos Hermínios, de acordo com o disposto no 

Artigo 50.º do RMUE. 

2.1.4. Garantir a correta acessibilidade ao edifício, conforme a legislação específica. 

2.1.5. Considerar a iluminação pública na fachada do edifício, respeitando o tipo de iluminaria, 

a aprovar pelo município na fase das especialidades. 

2.1.6. Em obra devem ser acauteladas as medidas de proteção e salvaguarda arqueológicas, ao 

abrigo do Artigo 35.º do Regulamento do PDM 

 

2.2. Para efeitos de licenciamento, de acordo com o disposto no n.º 4 do Artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, após a aprovação do projeto de 

arquitetura, no prazo de seis meses deverá apresentar os projetos das especialidades (com as 

respetivas aprovações das entidades competentes), que considerem convenientes para a 

realização da operação urbanística, incluindo o projeto para a execução de pavimentação, 

conforme o ponto 2.1.3. e o de contenção periférica.» (Doc.181 DPGU 732/20) ---------------------  

 

12) Marcação de linha em ziguezague ou proibição de estacionamento, em frente ao 

estabelecimento sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 36 e 36 A, em Peniche - Pelouro do Trânsito:  
Deliberação n.º 238/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 24 de março 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 224/2020 de 15 de outubro de 2020.» (Doc.182 NIPG 15730/20) ----------  

 

13) Colocação de pilaretes, na Rua José Estevão, n.º 115, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -  
Deliberação n.º 239/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a deliberação camarária n.º 1204/2020 de 23 de novembro de 2020, foi o interessado notificado, 

através do nosso ofício n.º 102 datado 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 291/2020 de 02 de outubro de 2020.» O senhor Vereador Filipe Sales não 

estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.183 NIPG 15169/20) -   

 

14) Empreitada “Construção da ligação pedonal e clicável entre o Parque Urbano de Peniche 

e o Casal da Vala”, em Peniche (Processo 212.A/OM) - Incumprimento do prazo de execução 

– Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 240/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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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: 

1. Os fundamentos apresentados pelo empreiteiro em sede de resposta a audiência do interessado, 

cuja cópia se anexa; 

2. A análise técnica do Gestor de Contrato – Informação n.º 14/2021, datada de 11 de janeiro de 

2021 - cuja cópia se anexa; 

3. O corpo da informação nº465/2020 da Diretora de Obra, datada de 21 de dezembro de 2020, 

cuja cópia se anexa; 

4. O teor do parecer do Gabinete Jurídico, datado de 15 de janeiro de 2021, cuja cópia também 

se anexa; 

Proponho à Câmara Municipal deliberar no sentido de alterar o anterior projeto de deliberação 

- n.º 1028/2020, de 12 de outubro de 2020, - aceitando a pretensão do empreiteiro em não aplicar 

o dono de obra qualquer sanção pecuniária ao empreiteiro, sansão esta que de acordo com o nº 

1 do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), não se mostra obrigatória.» O senhor 

Vereador Filipe Sales não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.184 NIPG 9254/20) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 241/2021: Deliberado voltar a apreciar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita 

Petinga, datada de 25 de março de 2021, relativa à proposta de Regulamento do Orçamento 

Participativo do Município de Peniche, em próxima reunião de Câmara. (NIPG 21032/19) --------  

  

PROTOCOLOS: 

 

16) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Liga de Combatentes de 

Peniche, para cedência de fração para instalação da sede – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 242/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

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 que: 

- O Município é dono e legitimo possuidor do prédio urbano sito na Rua Bairro do Calvário, n.º 

54, em Peniche; 

- A Liga dos Combatentes de Peniche promove a exaltação do amor à Pátria e a divulgação, 

especial entre os jovens, do significado dos símbolos nacionais, bem como a defesa intransigente 

dos valores morais e históricos de Portugal; 

- É de interesse de ambas as partes e para o Concelho a criação de condições para que a Liga 

tenha uma sede para desenvolver os seus fins estatutários; 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a 

celebrar entre o Município e a Liga dos Combatentes de Peniche, que tem como objeto a cedência 

de um prédio sito na Rua Bairro do Calvário, n.º 54, em Peniche com a finalidade de funcionar 

como sede da Liga e criar as condições necessárias ao desenvolvimento dos seus fins 

estatutários.» (Doc.185 NIPG 4918/21) ---------------------------------------------------------------------  

 

17) Protocolo de parceria entre o Município de Peniche e a Associação Arméria – Movimento 
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Ambientalista de Peniche, para cedência de fração para instalação da sede – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 243/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

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 que: 

- O Município é dono e legitimo possuidor do prédio urbano sito na Rua Bairro do Calvário, n.º 

53, em Peniche; 

- A Associação Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche é uma Associação voltada para a 

educação ambiental que promove sobretudo iniciativas de contacto com a natureza e de 

divulgação do património; 

- É de interesse de ambas as partes e para o Concelho a criação de condições para que a 

Associação tenha uma sede para desenvolver os seus fins estatutários; 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a 

celebrar entre o Município e a Associação Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche que 

tem como objeto a cedência de um prédio sito na Rua Bairro do Calvário, n.º 53, em Peniche com 

a finalidade de funcionar como sede da Associação e criar as condições necessárias ao 

desenvolvimento dos seus fins estatutários.» (Doc.186 NIPG 4926/21) --------------------------------    

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

II) – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 244/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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 o procedimento para a II fase de candidaturas à Horta Comunitária de Peniche, 

para o ano 2021, aberto em cumprimento da deliberação de Câmara Municipal de 25 de janeiro 

e considerando que no período de audiência prévia de interessados, ocorrido nos termos do artigo 

121.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 6 do artigo 9.º do Regulamento 

Municipal da Horta Comunitária (RMHC), não advieram pronuncias à listagem provisória dos 

candidatos admitidos, conforme informação anexa, proponho que a Câmara Municipal atribua 

talhões de cultivo aos munícipes abaixo apresentados. 

 

Candidatos Resultado  

Duarte António Pereira de Barros Admitido 

João Manuel Gonçalves Vitorino  Admitido 

Manuel Paraíso Pereira  Admitido 

(Doc.187 NIPG 1319/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

  

RECURSOS HUMANOS: 

 

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

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 245/2021: Tendo-se procedido a votação por escrutínio secreto, verificou-se 

empate na pontuação, com três votos sim, três votos não e um voto em branco. Deliberado adiar a 

votação para uma próxima reunião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves informou que iria 

apresentar uma declaração política sobre este assunto.  (NIPG 1572/20) ------------------------------  
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20) Alteração da tipologia de contratação de candidatos com deficiência ou incapacidade 

através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Espaço Internet de Peniche 

– Pelouro dos Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 246/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à alteração da tipologia de contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade através 

da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto. 

Para este efeito, propõe-se a contratação sem termo do colaborador Miguel João Teodoro dos 

Santos Barba, com início em 09 de abril de 2021 para o Serviço do Espaço Internet.» (Doc.188 

NIPG 4130/21) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

21) Valorização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do 

Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 247/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Plano de Negócios e 

Viabilidade Económica e Financeira do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e do 

Parque Aquático de Peniche. Deliberado retirar da ordem do dia o assunto, devendo o mesmo ser 

presente numa próxima reunião. (NIPG 16970/20) --------------------------------------------------------   

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

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

náuticos, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro da Administração Geral: -------------------  
Deliberação n.º 248/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Considerando que o edifício localizado nas proximidades da margem nascente do Rio de São 

Domingos, na Praia do Molhe Leste, faz parte do domínio privado do Município de Peniche. 

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

I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: 

1. Dar início ao procedimento com vista ao arrendamento através de concurso público; 

2. Aprovar o “Programa de Procedimento” e o “Caderno de Encargos”, em anexo; 

3. Designar como membros do Júri do procedimento: Ana Rita Petinga, Vereadora do Pelouro 

das Finanças, que presidirá, Miguel Carvalho, Chefe da Divisão de Obras Municipais, que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos, Paula Lavado, Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, Josselène Nunes, Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças e Sónia Leal, Técnica Superior da DAF, e como membros suplentes Ana Nunes, Técnica 

Superior da DAF, Maria Salomé Vala, Assistente Técnica da DAF, e Rui Ricardo, Assistente 

Técnico da DAF; e 

4. Delegar no júri do procedimento as seguintes competências: 

a. Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

b. Propor retificações às peças do procedimento; 

c. Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões; 

d. Analisar e avaliar as candidaturas; 
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e. Realizar a audiência prévia; e 

f. Propor à Câmara Municipal o arrendatário.» (Doc.189 NIPG4472/21) ----------------------------   

 

23) Celebração de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na Rua 19 de 

Maio, em Atouguia da Baleia, para construção de um lar – Pelouro da Administração Geral: -  
Deliberação n.º 249/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 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 que: 

- Rececionamos um ofício do Espaço Sénior São Leonardo – Associação Social de Atouguia da 

Baleia, no dia 06 de outubro de 2020, a manifestar interesse no terreno com uma área de 1.285,00 

m2, na Rua 19 de Maio, freguesia de Atouguia da Baleia e concelho de Peniche, registado nos 

Serviços de Finanças sob o Artigo P9605 e inscrito nos Serviços da Conservatória com o número 

1865, que confronta com o terreno, já vendido à mesma Associação, para a construção de um lar; 

No dia 12 de novembro de 2020, celebrou-se a escritura de compra e venda do terreno, com a 

área de 3.650,00 m2, na Rua Vítor Baltazar, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de 

Peniche, ao Espaço Sénior São Leonardo – Associação Social de Atouguia da Baleia. 

Proponho qua a Câmara Municipal de Peniche, ceda nas mesmas condições que foram cedidas a 

venda do primeiro terreno e no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 artigo 33.º do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a alienação de uma parcela de terreno, 

com a área de 1.285,00 m2, sita na Rua 19 de Maio, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho 

de Peniche, inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo P9605, ao Espaço 

Sénior São Leonardo – Associação Social de Atouguia da Baleia, nas seguintes condições: 

a) O preço global é de 5,00 €; 

b) O terreno vendido destina-se a equipamento (construção de um lar de apoio e acolhimento de 

idosos e cidadãos com necessidades de cuidados de saúde e acompanhamento especiais) e não 

poderá ser-lhe dado outro destino sem autorização expressa da Câmara Municipal de Peniche. 

c) Os adquirentes obrigam-se a executar a construção no prazo de quinze anos, prazo que se 

contará a partir da data da escritura, sob pena de o terreno, reverter-se automaticamente a favor 

do Município.» (Doc.190 NIPG18063/19) ------------------------------------------------------------------   

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

24) Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de Investimento e ao 

Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2021 (modificação 4) – Pelouro das Finanças: -  
Deliberação n.º 250/2021: 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 da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal aprove a alteração permutativa aos documentos previsionais, 

para o ano 2021 – modificação n.º 4, conforme consta dos documentos anexos à referida 

informação.» (Doc.191 NIPG 4990/21) ---------------------------------------------------------------------   

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

25) Instalação de abrigos de madeira, no âmbito do protocolo celebrado com o Corpo Nacional 

de Escutas – Agrupamento de Escuteiros 1228 de Atouguia da Baleia – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 251/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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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 que: 

Em 29 de julho de 2020 foi celebrado o protocolo entre o Município de Peniche e Corpo Nacional 

de Escutas – Agrupamento de Escuteiros 1228 – Atouguia da Baleia com objeto de cedência de 

instalação da Antiga Escola Primária do 1.º Ciclo de Reinaldes; 

Das obrigações/competências expressas do Corpo Nacional de Escutas – grupamento 1228 – 

Atouguia da Baleia, consta na sua alínea f) da Cláusula 2.ª “não executar no edifício quaisquer 

obras de alteração interiores ou exteriores sem expressa autorização do Município de Peniche”; 

O Agrupamento de Escuteiros 1228 – Atouguia da Baleia vem, por email de 07 de fevereiro de 

2021, solicitar ao Município, face à situação de pandémica da COVID-19, autorização para a 

instalação de três estruturas de madeira, a fim de poder albergar todos os elementos e o respetivo 

material; 

Foram apresentadas imagens gráficas das estruturas a implantar bem como do local da 

instalação. 

Do pedido não resultam quaisquer encargos financeiros para o Município. 

Proponho que, nos termos da alínea f) da Cláusula 2.ª do Protocolo se autorize a instalação nas 

condições solicitadas.» (Doc.192 NIPG 16229/20) --------------------------------------------------------  

 

26) Projeto de Doutoramento – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 252/2021: Foi efetuada uma apresentação, pelo senhor Dr. Luís Rendeiro, ao 

projeto de doutoramento intitulado “Espaço e Tempo. Paleoambiente e Povoamento do 6º ao 3º 

milénio a.n.e na região de Peniche”. (NIPG 2648/21) -----------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

27) Atribuição de apoio financeiro à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para o 

transporte das crianças de São Bernardino e dos Casais do Júlio que frequentam a Escola 

Básica e o Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo 2020/2021 – Pelouro da Educação: --  
Deliberação n.º 253/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

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 do Setor de Educação, datada de 22 de março de 2021, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida nas alíneas gg) e hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um subsídio anual 

no valor total de 3.000,00€, para que a União Desportiva e Cultural de São Bernardino continue 

a assegurar o circuito especial de transportes dos alunos que frequentam a Escola Básica do 1º 

Ciclo e o Jardim de Infância de Geraldes.» (Doc.193 NIPG 4675/21) ---------------------------------  

 

SAÚDE: 

 

28) Cuidados de saúde primários no concelho de Peniche: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 254/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 

489/2021, datada de 15 de março de 2021, relativa aos dados médicos de família e consultas nos 

cuidados de saúde primários referente ao mês de fevereiro de 2021. (NIPG 3993/21) ---------------  

   

DIVERSOS: 

 

29) Festa em Honra de Nossa Senhora Boa Viagem – Pelouro da Administração Geral: -------  
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Deliberação n.º 255/2021: Deliberado voltar a apreciar o assunto referente à Festa em Honra de 

Nossa Senhora Boa Viagem, numa próxima reunião. -----------------------------------------------------   

 

30) Informação sobre processo em Almagreira, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral:  
Deliberação n.º 256/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 

2670/2020, datada de 04 de novembro de 2020, relativa aos esclarecimentos sobre os processos na 

zona da Almagreira. (NIPG 6667/20) ------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 257/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezasseis horas e cinquenta 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 

10 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) 

_____________________________________ 


