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ATA N.º 23/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Peniche, no Auditório 

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

Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade 

Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, 

Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 1) Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta (REN), no âmbito da 

Revisão do Plano Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------- -----------  

 ------------------- 2) Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Peniche, por adaptação 

dos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) - Plano de Ordenamento da Reserva 

Natural das Berlengas (PORNB) – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------  

 ------------------- 3) Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Peniche, por adaptação 

dos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) - Plano de Ordenamento da Albufeira 

de São Domingos (POASD) – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------- -----------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de anexos e piscina, para o prédio 

sito na Rua Direita, n.º 61, em Bufarda, apresentado em nome de Luís Filipe Rocha Costa – Pelouro 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e de anexos em 

moradia, para o prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 7, nos Casais do Baleal, apresentado em nome 

de Vítor Sousa Gualdino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento 

para 4 lotes, para o prédio sito nos Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado em nome de Alexandre 

Manuel Barroca Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Moinho, n.º 31, em São Bernardino, apresentado em 

nome de Luís Alberto Ferreira Ramos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------  

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

 ------------------- 8) Implantação de lombas redutoras de velocidade, na Rua Sacadura Cabral, em 

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

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Atribuição do nome de Travessa Constantino Chagas, a uma artéria da 

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

 ------------------- 10) Atribuição do nome de Travessa da Varzinha, a uma artéria da localidade do 

Lugar da Estrada – Pelouro da Administração Geral; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Correção de topónimo para o Beco da Quarela, na localidade de Geraldes - 

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

 ------------------- 12) Atribuição do nome de Rua José dos Santos Afonso, a uma artéria da 

localidade de Ferrel – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Atribuição do nome de Rua Crealmina da Silva Belo, a uma artéria da 

localidade de Ferrel – Pelouro da Administração Geral ---------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de 

Peniche, para cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano – Pelouro da 

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

 ------------------- 15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de 

Peniche, para apoio financeiro na colocação de relvado sintético, bancadas, iluminação e contentor 

WC – Pelouro da Administração Geral; ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 17) Portal da Educação – Pelouro da Educação ----------------------------------------  

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

 ------------------- 18) 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2021 

– Pelouro dos Recursos Humanos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade (artigo 24 da 

LOE/2021. Aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 30 de dezembro); ------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Exposição “Regenerar. A new beginning”, de Ana Margarida Machado, no 

Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura; 

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 23) Carta de agradecimento da Sociedade Portuguesa de Cardiologia – Pelouro 

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

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e oito minutos, encontrando-

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

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

trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

período antes da ordem do dia, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

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

durante o período de audição do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a sete da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes as atas n.o 15 e 16/2021, das reuniões camarárias realizadas nos dias 19 e 26 de 

abril de 2021, mas não foram submetidas a votação. ------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

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

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

 

Senhora Dolores Pitau: 

- Disse que um dos assuntos que a levou à reunião tinha que ver com a casa que se encontra 

devoluta, perto da zona onde habita, e que está a ser utilizada por um sem abrigo, que tudo o que 

apanha na rua leva para casa. Referiu que existem muitos ratos e gatos naquela zona e gostaria de 

solicitar que demolissem a casa para que esta situação termine. -----------------------------------------   

- O outro assunto que gostaria de colocar é relativo à construção de um catavento no farolim da 

praia de Peniche de Cima. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à casa, disse que teria que se averiguar quem é o proprietário para que a situação seja 

resolvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Relativamente ao catavento, informou que já lhe tinha sido colocada a questão, mas o farolim 

não é propriedade da Câmara Municipal, mas sim do Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos (IPTM), no entanto, a Junta de Freguesia, durante este mandato, procedeu à pintura, 

com autorização da Docapesca. Informou que iria tentar perceber se o catavento que lá existia foi 

guardado, caso não tenha sido guardado, é uma peça que será de fácil construção, mas a questão 

está a ser avaliada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Bruno Bairros:  

- Em primeiro lugar disse que a obra efetuada, estacionamento e passadiços, era de louvar, porque 

vai no caminho certo do ordenamento daquela praia e valorizará certamente o território, mas não 

conseguia compreender como se fazem projetos que não têm princípio, meio e fim e que não são 

pensados em todas as suas variáveis. Adiantou que aquela praia sempre teve problemas, em termos 

de estacionamento e falta de ordenamento, com a solução colocada, não criando um ordenamento 

rodoviário, o problema que já existia ficou ainda pior, porque o espaço disponível no final do 

estacionamento, entre o ponto de encontro e o acesso ao passadiço do Bar do Bruno, ficou 

consideravelmente mais pequeno, e os carros a estacionarem de um lado e de outro inviabiliza, 

totalmente, o acesso a qualquer fornecedor. ----------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao acesso rodoviário para pessoas com mobilidade condicionada ou a famílias ou 

a idosos, deve ser permitida, desde que não seja para estacionar. Propôs que se criasse um acesso 

bem delimitado com pinos elevados de madeira, obrigando as pessoas a seguir esse caminho, sem 

margem para estacionar, e chegando ao fundo ter a possibilidade de ter uma rotunda com uma 

espécie de apeadeiro e, de seguida, o carro segue para o estacionamento ordenado. Disse, ainda, 

que o POC-ACE prevê, nas praias de nível I e II, haver locais destinados para veículos de 

emergência, de fiscalização, de mobilidade condicionada e dos concessionários para cargas e 

descargas, mas nos últimos anos tem sido muito difícil ter uma solução prática para carregar e 

descarregar mercadorias e, também, uma solução para conseguir carregar as pranchas nos carros 

do Surf Camp e da Escola de Surf. Acrescentou que estava prevista a colocação de uma cancela, 

evitando que os carros entrassem, perguntou como estava esta situação. Por outro lado, se fosse 

para fazer a cancela, questionou como seria para levantar e baixar a mesma. Perguntou se, até ao 

início da época balnear, estava previsto algum tipo de ordenamento. Referiu que esta questão 

deveria ser pensada com muito cuidado, para que as soluções encontradas sejam as mais justas 

para todos. Relativamente ao lixo, nomeadamente reciclagem e lixo orgânico, disse que encontrava 

mal colocado, afunila as passagens, e, na sua opinião, está na altura de se fazer uma espécie de 

suporte ordenado, em cimento, com um gradeamento em madeira, para valorizar turisticamente e 

ordenar a questão do lixo. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu todos os contributos feitos pelo senhor Bruno Bairros. Relativamente aos assuntos 

abordados, informou que têm estado a ser discutidos com os técnicos, nomeadamente a cancela, 

que será utilizada em situações excecionais, uma vez que o objetivo será impedir o estacionamento 

naquela zona. Informou que também já foi discutido entre os técnicos a localização dos 

equipamentos de recolha dos resíduos, os ecopontos, mas não é fácil, em alguns momentos, 

convencer as instâncias superiores para poderem colocar alguns equipamentos ou fazer as bases. 

Disse, também, que gostariam de ter as estruturas em madeira que dignificam e protegem os 

equipamentos, mas compreendia que a Carpintaria do Município não tivesse capacidade para fazer 

tudo o que lhes é proposto. Adiantou que a equipa que, por norma, faz as intervenções nas praias, 

se encontra a trabalhar noutra obra, mas está previsto, esta semana, a equipa ir para as diversas 

praias fazer o que estava previsto fazer. De forma a tranquilizar, indicou que terão em conta as 

preocupações indicadas, que serão avaliadas e tomadas algumas medidas. ----------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Começou por saudar o senhor Bruno Bairros, bem como a forma como colocou as questões, 

sinalizando o problema e apresentando, também, propostas de soluções. Afirmou que partilha da 

mesma opinião quando diz que o estacionamento deveria ser em outro local, pois só assim seria 

possível o acesso à praia de pessoas com mobilidade reduzida, bem como de fornecedores e 

veículos de emergência. Disse, ainda, que esperava que as medidas que a Câmara Municipal se 

encontra a preparar consigam, de facto, resolver a questão. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Corroborou a intervenção do senhor Vereador Rogério Cação e disse que a questão dos 

passadiços é uma questão muito pertinente e interessante, uma vez existem cada vez mais praias 

acessíveis no concelho, como tal, os passadiços são um contributo muito importante para que as 

praias se tornem cada vez mais acessíveis, não só a pessoas com mobilidade reduzida, mas a todas 

as pessoas, mesmo que não sejam portadoras de deficiência. Afirmou que em passeio, deslocou-

se ao local em causa e verificou a dificuldade que existe para sair do estacionamento, e a 

dificuldade será maior para um veículo de maiores dimensões, como é o caso das ambulâncias. 

Em relação à questão ambiental, nomeadamente os lixos, referiu que o Decreto-Lei n.º 35-A/2021, 

refere que a Agência Portuguesa do Ambiente e as Autarquias estão disponíveis para divulgar 

campanhas de sensibilização, no âmbito da Pandemia, mas, na sua opinião poder-se-ia ir mais além 

na questão dos comportamentos a adotar em função da Pandemia, ou seja, para além disso 

poderiam apostar, também, numa campanha relacionada com o lixo nas praias.----------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu mais uma vez a intervenção do senhor Bruno Bairros e disse que as questões 

levantadas, também pelo senhor Vereador Filipe Sales, estão na ordem do dia da Câmara 

Municipal e dos serviços, para que possam ser tomadas medidas com o objetivo de as resolver. --   

 

Senhor Bruno Bairros:  

- Fez questão de informar a Câmara Municipal que colocou uma estrutura nas imediações do seu 

estabelecimento, para que lhe fosse possível ter um lugar para cargas e descargas, uma vez que 

com a última intervenção que ocorreu no local, fez com que se tornasse ainda mais difícil o acesso.  

 

Senhor Hélio Pereira:  

- Informou que o motivo da sua intervenção era na verdade um pedido de ajuda, porque é 

proprietário de um estabelecimento que não dispõem de condições para trabalhar, mesmo com 
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todas as obras que fez. Solicitou ajuda à Câmara Municipal para obter a licença que precisa para 

abrir o restaurante no armazém que tem na Prageira e com essa possibilidade abariam os problemas 

que tem com os vizinhos junto do outro estabelecimento e as condições de trabalho também seriam 

melhores. Afirmou que já se encontra a trabalhar em Peniche há 20 anos e que não pretendia sair 

daqui. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse ao senhor Hélio Pereira, que não se poderia pronunciar, porque não tinha informação sobre 

o assunto. Sugeriu que se dirigisse à DPGU, que colocasse a questão e se mesmo assim não lhe 

dessem resposta, deveria solicitar para reunir com um técnico. Acrescentou que, se mesmo assim 

não conseguisse, deveria solicitar junto do Gabinete de Apoio à Presidência o agendamento de 

uma reunião com ele próprio, no sentido de se encontrar uma solução. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Disse que compreendia a angústia de quem se deslocava aos serviços para encontrar uma solução 

e acabava por sair ainda mais confuso do que quando entrou. Sugeriu que o senhor Presidente da 

Câmara enviasse uma informação interna, para que quando o senhor Hélio Pereira fosse à DPGU 

lhe explicassem tudo e que passos teria que dar.  ----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Apesar de não conhecer o caso em concreto, deu conta que a Câmara Municipal dispunha de dois 

gabinetes, o Gabinete de Apoio à Empresa (GAE) e o Centro Local de Apoio ao Migrante 

(CLAIM), pelo que poderia deslocar-se ao GAE, no sentido de este articular o assunto e as medidas 

a tomar com os serviços da Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Concordou com a intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves de que a melhor solução para 

o senhor Hélio Pereira seria o Gabinete de Apoio à Empresa, uma vez que este foi criado com a 

finalidade de ajudar qualquer comerciante a chegar junto dos técnicos, ajudar nos problemas que 

ocorressem com as suas empresas e ser encaminhados para os locais corretos. Disse, ainda, que 

gostaria de ter ouvido, da parte do senhor Presidente esta resposta, em vez de ter sugerido ao senhor 

Hélio Pereira que se dirigisse à DPGU. ----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor João Campos:  

- Começou por agradecer o facto de a sua situação se encontrar praticamente resolvida. Disse que 

é concessionário do bar desde 1988, e tem tido muitas dificuldades em ter o acesso ao bar 

desobstruído e é preocupante, porque nem fornecedores nem casos de emergência conseguem 

chegar ao bar. Disse que não se admite que no seu bar não se possa fazer nenhuma intervenção 

sem que seja acusado de estar a estragar as dunas e nos outros bares possam ser feitas todas as 

intervenções que solicitam, mas a única coisa que faz, e está escrito no POC – Plano de 

Ordenamento Territorial, é garantir o acesso. Por outro lado, existia um protocolo entre a Câmara 

Municipal e Agência Portuguesa do Ambiente, em que a Câmara Municipal ficava responsável 

por manter o acesso livre, que funcionou durante anos, atualmente, ficou estabelecido que só seria 

preciso autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para efetuar intervenções excecionais, tal 

como foi feito quando retiraram a areia do lado esquerdo do bar, logo tudo o que já exista não 

necessita de autorização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Pediu que lhe fosse 

esclarecido o que se irá ser feito, em relação ao seu pedido. ---------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 
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 - Informou que não tem conhecimento da existência de algum protocolo, mas o que tem sido 

prática comum é que cada vez que se tem que mexer em alguma duna, o mesmo tem que ser 

comunicado à Agência Portuguesa do Ambiente, o qual foi feito para a retirada da areia, mas 

devido aos problemas que existiram, nomeadamente à avaria da máquina, pensou-se que a 

autorização ainda estivesse em vigor, uma vez os serviços terem sido questionados, a intervenção 

parou, para que fosse possível solicitar nova autorização para a intervenção. Afirmou que irá 

solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente, o protocolo que diz existir. Disse que irá procurar 

informar-se sobre em que ponto de situação se encontra a intervenção de remoção das areias da 

zona de acesso ao bar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão:  
-Afirmou que já no passado sugeriu que se realizasse uma reunião juntamento com a Câmara 

Municipal, a Agência Portuguesa do Ambiente e o concessionário, no local, que teria como 

objetivo que se percebesse de uma vez por todas como é que a Câmara Municipal tem que atuar, 

o concecionário também ficaria a saber o que teria que fazer, e a Agência Portuguesa do Ambiente 

explicaria também o que é ou não permitido fazer naquele sitio em termos de intervenção, tanto 

para o  Município como para o concessionário, tal teria sido benéfico para todos, mas o senhor 

Presidente não entendeu que fosse importante essa reunião. Admite que se vai ter que esperar para 

ver se a solução vai realmente aparecer, uma vez que o senhor Presidente diz que vai averiguar o 

ponto em que se encontra esta questão. Afirmou que será importante resolver esta situação de uma 

vez por todas, porque como todos sabem o senhor João Campos já vem a estas reuniões públicas 

variadíssimas vezes sempre pelo mesmo assunto, e que teima em não ser solucionado. -------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Salientou que nem sempre está de acordo com o senhor João Campos, mas é certo que ao fim de 

este tempo todo, o problema ainda não está resolvido, leva a pensar que tipo de problema é que 

existirá para que tal não consiga ser resolvido, pois a questão em sim até deveria de ter uma solução 

já programada todos os anos, pois o acumular de areias acontece todos os invernos. Afirmou 

concordar com a senhora Vereadora Cristina Leitão, em que a solução deverá de ser encontrada o 

mais rapidamente, e se para isso for necessário falar com a Agência Portuguesa do Ambiente, que 

seja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Voltou a afirmar que o demora na resolução do problema, deve-se ao facto de as máquinas 

avariarem, mas irá solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente, assim que possível que venha para 

avaliar a questão.  Disse também para que depois, não o responsabilizem por alguma decisão mais 

drástica que a Agência Portuguesa do Ambiente possa tomar, em relação ao problema em questão. 

 

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 à Covid-19, informou que existe uma ligeira subida, que tem sido avaliada e 

acompanhada. Disse que tinha algum receio que a situação se descontrolasse, porque a população 

pensa que a pandemia já acabou e estão a deixar de cumprir as normas de controlo. ----------------  

- Sobre a vacinação, disse que tem estado a correr dentro do previsto, o município tem estado a 

prestar apoio naquela área e, segundo informação que lhe chegou, no passado fim de semana as 
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coisas correram dentro da normalidade, inclusivamente em termos de ajuntamento de pessoas para 

ser vacinadas, contudo, durante o período da tarde a vacinação parou por falta de comparência de 

muitos utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que se realizou, na passada semana, por videoconferência, a terceira reunião com a 

comissão de avaliação de transferência de competências da habitação social, relacionada com a 

transferência dos fogos do Bairro de Santa Maria e do Bairro da Prageira, que são propriedade do 

IHRU, onde referiu e colocou como condição que as intervenções de reabilitação dos fogos fossem 

comparticipadas a 100%, condição essa que está a ser avaliada para que seja tomada uma decisão. 

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Informou que foram aprovadas as três candidaturas submetidas: o Projeto “De Costa (En)Costa 

– Peniche”, a “Rota Turística – “Volta de Mar” e a “Recuperação da Barca de Armação “Júdice 

Fialho”, no âmbito da GAL Pesca Oeste: “MAR2020”. --------------------------------------------------  

- Deu conta que, pela segunda vez, o Município iria participar no programa “TransforMAR 2021”, 

que tem tudo a ver com a vertente da sensibilização ambiental. Informou que na praia da Gamboa, 

voltaria a estar uma estrutura em forma de prancha de Surf onde poderá ser depositado plástico, 

que será, posteriormente, convertido em dinheiro e entregue pela empresa LIDL a uma IPSS do 

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

- Agradeceu a uma munícipe que, através do orçamento participativo da Instituição onde trabalha, 

propôs um projeto que irá ajudar crianças com necessidades especiais do nosso concelho, para que 

possam ter aulas de hidroterapia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro:   

- Informou que, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, o Município, em colaboração com a 102 

FM, colocou em prática um projeto, que não pôde acontecer no ano passado devido à pandemia, 

denominado "Terráqueos no ar". Trata-se de um projeto de Educação e de sensibilização ambiental 

dinamizado, onde os "terráqueos" são representados pelas crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação do pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho de 

Peniche. Indicou que a iniciativa visa escutar a opinião das crianças, descobrir como pensam, o 

que fazem e como veem os comportamentos dos adultos, em prol da proteção do Ambiente. ------  

- Ainda no âmbito das celebrações do dia Mundial dos Oceanos, que se celebra no próximo dia 08 

de junho, informou que o Município de Peniche aderiu ao projeto “O Mar Começa Aqui… O Mar 

Começa em Ti”, no qual as crianças e jovens que integram as Eco-Escolas, pintam sarjetas e 

sumidouros nas suas escolas e no espaço envolvente. -----------------------------------------------------   

- Felicitou o atleta Diogo Glória, que se sagrou Campeão Nacional Sub-21 de Badminton, na 

modalidade pares, ao serviço do Clube Stella Maris, juntamente com o seu parceiro Gabriel 

Rodrigues, e foi Vice-Campeão Nacional Sub-21 na modalidade singular. ----------------------------

--- Destacou também a atitude nobre que o munícipe Fábio Veríssimo teve pela doação que fez  

à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ------------------------------------  

- Relativamente ao projeto Co-Pesca 2, informou que está prevista a apanha de percebe na ilha da 

Berlenga para terça-feira e quarta-feira, dependendo das condições do mar. --------------------------  

- Informou que, na próxima quarta-feira, iria realizar-se uma reunião sobre a abertura da época 

balnear, com os concessionários de praia, nadadores salvadores, o Capitão do Porto, o Delegado 

de Saúde e o Comandante Operacional da Proteção Civil, com o objetivo de se verificar se está 

tudo em ordem para o arranque da época balnear, tendo em conta a situação pandémica que se 

vive. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:  

- Começou por agradecer as informações disponibilizadas anteriormente.-----------------------------  
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- Associou-se às felicitações efetuadas pelos senhores Vereadores, nomeadamente, o 

agradecimento efetuado à munícipe, pelo seu gesto, pois, apesar de não residir no concelho, 

continua a preocupar-se com quem aqui vive. --------------------------------------------------------------  

- Tendo em conta toda a história que o Triatlo tem em Peniche, uma vez que teve início em 1984 

na cidade e poderia até dizer-se que teve início no País, mostrou a sua preocupação com o facto 

de a mesma não se realizar, novamente, este ano e com isso Peniche poder deixar de ser a 

“bandeira” do Triatlo, e a Covid-19 não poderia ser desculpa para tudo, uma vez que se realizaram 

Triatlos em outras cidades. ------------------------------------------------------------------------------------   

- Por outro lado, manifestou preocupação pela não realização da Corrida das Fogueiras, apesar de 

perceber que a mesma não se poderia realizar pelo aglomerado de pessoas, mas poderia ter 

acontecido a prova, como tem acontecido em outras cidades, outro tipo de provas desportivas, 

tendo em conta as normas impostas pela DGS, porque não se pode perder a identidade que a nossa 

cidade tem, em relação a este tipo de eventos. --------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para a falta de sinalização horizontal e vertical, relativamente às lombas que 

foram construídas no Casal Moinho. -------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao Monumento ao Homem do Mar, perguntou qual foi o resultado do inquérito, 

que, segundo informação prestada pela senhora Vice-Presidente da Câmara, 45% pretendiam o 

monumento no mesmo local, 55% queriam outro monumento no mesmo local. Tendo sido feito 

este inquérito, gostaria de saber qual seria a metodologia a adotar. -------------------------------------  

- Tendo em conta que a proposta relativa à cedência de dois apartamentos à GNR foi retirada da 

ordem de trabalho, ficou surpreso quando viu uma notícia de que tinham sido cedidos dois 

apartamentos àquela entidade. Perguntou de que forma esta informação foi parar à Comunicação 

Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou sobre o futuro da Nau dos Corvos, tendo em conta que foram apresentados dois 

projetos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reforçou o pedido efetuado, relativamente ao número de pedidos de mobilidade. -----------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente à possibilidade de deixar de acontecer a Corrida das Fogueiras e o Triatlo, referiu 

que não existem provas que se equiparem às nossas, logo, esse risco é mínimo. Em relação ao 

triatlo, disse que se pensou fazer um triatlo de menor dimensões, mas chegaram à conclusão que 

seria preferível não o fazer este ano, para que no ano próximo ano possam fazer uma prova como 

é habitual. Adiantou que, na sua opinião, primeiro que tudo está a saúde da população e sendo o 

risco maior que o beneficio a decisão foi não se realizar nenhuma das provas este ano, para o ano 

logo se vê como está a situação pandémica. ----------------------------------------------------------------  

- Sobre as lombas do Casal Moinho, deu indicações ao Chefe de Divisão que a situação teria que 

ser solucionada e, também, que as obras deveriam ser bem sinalizadas durante a sua ocorrência, 

uma vez que as lombas não podem ser pintadas no imediato, porque o alcatrão tinha de arrefecer. 

Acrescentou que a situação seria resolvida o mais breve possível. --------------------------------------  

- Em relação ao Monumento ao Homem do Mar, garantiu que a vontade da população deveria ser 

respeitada, mesmo que a diferença tivesse sido por apenas um voto. Indicou que poderia sempre 

ser feita uma nova escultura, igual à que existia, e ser colocada em outro local, nomeadamente na 

rotunda à entrada do Porto de Pesca, se for essa a vontade da Câmara. --------------------------------  

- Sobre os apartamentos da GNR, foi presente a reunião de Câmara uma proposta, resultante da 

visita feita, por todos os membros da Câmara Municipal, ao quartel da GNR e, no seu 

entendimento, achava que estava a interpretar a vontade de todos e atendendo às condições 

indignas para os militares da GNR dormir naquelas instalações, propôs uma solução provisória, 

até que a construção do quartel, em Atouguia da Baleia, estivesse concluída. Referiu que pela 

forma como foram colocadas as questões, que tomou nota, solicitou aos serviços técnicos que 

fossem avaliar as instalações para o fornecimento de uma estimativa, para que se saiba o que fazer 
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de seguida, e está a aguardar. Relativamente à notícia, disse que não deu autorização para fornecer 

documentos a jornalistas, no entanto, a jornalista em questão insistiu bastante para os obter, e 

contrariando até a opinião de pessoas com mais experiência, deu ordem para facultar a informação 

pedida, e ficou admirado quando se apercebeu que o documento foi publicado, mas a jornalista 

não se apercebeu que o assunto não foi votado. Informou que a jornalista está disponível para 

reformular a notícia e esclarecer o que se passou. ----------------------------------------------------------  

- Em relação à Nau dos Corvos, afirmou que o maior problema não seria decidir que projeto 

escolher, mas sim legalizar a situação do edifício, naquela propriedade e naquele terreno, situação 

essa que está a ser tratada. Disse que a pior decisão que poderiam tomar era avançar com um 

projeto sem ter a garantia que da parte das entidades com competência naquela área se poderia 

fazer, e por último saber como se conseguiria financiar um edifício daquela natureza. --------------  

- Relativamente aos pedidos de mobilidade, afirmou que este seria um assunto de campanha, que 

não o preocupa muito, porque acreditava que as pessoas que pedem mobilidade vão para uma 

situação melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales:  

- Quando se referiu à possível realização do Triatlo, é claro que seria sem colocar a saúde das 

pessoas em risco, até porque este tipo de provas está a acontecer em outros concelhos com todos 

os cuidados e com alguma criatividade. ---------------------------------------------------------------------   

- Relativamente à GNR, referiu que a proposta foi retirada, porque estava errada, assim como o 

protocolo, porque a proposta mencionava que os apartamentos serviriam para alojar os serviços, 

quando na verdade os apartamentos seriam para alojar os guardas. -------------------------------------  

- Sobre a Nau dos Corvos, disse que, se a questão principal é a legalização da propriedade, a 

Câmara Municipal esteve três anos e meio a enganar as pessoas, porque quando foram colocadas 

as lonas no edifício referia que o edifício iria ser avaliado pelos técnicos e tal não correspondia à 

verdade. Além disso, dar conta, ao fim deste tempo todo, que o espaço não está legalizado mostra 

bem o trabalho que foi feito ao longo do mandato. --------------------------------------------------------  

- Em relação aos pedidos de mobilidade, o senhor Presidente disse que este seria um assunto de 

campanha política, mas, na sua opinião, é um assunto de interesse municipal e, como tal, a 

preocupação de todos deveria ser os recursos humanos existentes. Reiterou o pedido de informação 

e assim que for disponibilizada poderiam tirar as suas conclusões. -------------------------------------    

 

 Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a informação sobre os pedidos de mobilidade foi solicitada e assim que estivesse 

pronta, a partilharia com os senhores Vereadores. Em relação à motivação das pessoas, indicou 

que muitas estão motivadas, outros só estarão motivadas se forem chefes, mas nem todos podem 

ser chefes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à situação da Nau dos Corvos, o senhor Vereador Filipe Sales disse que se esteve a 

enganar as pessoas, não é verdade, porque ninguém poderia imaginar que aquela situação não 

estava regularizada, mas assim que foi detetada começou-se a tratar-se da regularização. ----------  

- Relativamente à questão da GNR, expressou que o texto não correspondia ao que se pretendia, 

mas o fundamental das questões colocadas tinha que ver com a cedência do espaço para servir de 

dormitório aos guardas. Por outro lado, foi referido que o que deveria ser feito era a reabilitação 

das instalações, pelo que solicitou aos serviços que fizessem a avaliação para se perceber quanto 

importaria fazê-la, nomeadamente na zona dos dormitórios e casas de banho. ------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Em relação à afirmação que o senhor Presidente da Câmara fez quanto à motivação dos 

funcionários, expressou que muitas das pessoas só estariam motivadas se fossem bem chefiadas.  
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Senhor Vereador Mark Ministro:   

- Em relação ao Triatlo, deu conta que em 2019 a Federação de Triatlo de Portugal celebrou 30 

anos e distinguiu Peniche nessa cerimónia. Este processo foi tratado com muita proximidade com 

o senhor Presidente da Federação, foram analisadas propostas alternativas, uma delas a 

possibilidade de realização da prova dentro do Porto de Pesca, com um número reduzido de atletas, 

mas, face à situação pandémica e aos números atuais, chegaram à conclusão que não seria o melhor 

momento para se retomar a realização da prova este ano. A Federação concordou e ficou a 

esperança de que para o próximo ano se consiga realizar a prova na nossa cidade.-------------------  

- Relativamente à propriedade da Nau dos Corvos, disse que era normal só agora se ter descoberto, 

uma vez que reativaram a Secção de Património, e será um dos temas que será colocado com mais 

frequência a discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Perguntou mais uma vez se a situação do médico de família, em Atouguia da Baleia, já se 

encontrava regularizada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o Património Local, em Geraldes, relembrou que a senhora Vereadora Ana Rita Petinga 

ficou de prestar uma informação, e até à data ainda não o fez. -------------------------------------------  

- Relativamente à questão da MEO, em São Bernardino, recordou que os moradores continuam a 

afirmar que não existem, ainda, condições para que a instalação seja feita nas suas habitações, 

porque existe uma desarticulação com a Câmara Municipal. Solicitou que se encontrasse uma 

solução para esta situação o mais rápido possível, porque assim fica difícil para as pessoas que se 

encontram em teletrabalho e para os estudantes daquela localidade acederem à internet. -----------  

- Outra das questões que tem vindo a colocar regularmente é sobre a Regueira do Poço, gostaria 

de saber se já existe alguma evolução no processo. --------------------------------------------------------  

- Por fim, disse que gostaria de perceber para quando o cumprimento das candidaturas do 

Orçamento Participativo de 2017. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que, em relação ao médico de família, em Atouguia da Baleia, se encontra aberto 

concurso para o preenchimento desse lugar. ----------------------------------------------------------------  

- Sobre a MEO, em São Bernardino, deu conta que existiu um compasso de espera, em relação ao 

que foi dito e aos prazos, mas neste momento, se estiver a ser cumprido o que foi comunicado, a 

MEO encontra-se a fazer a obra. Indicou que, este fim de semana respondeu à munícipe que 

colocou a questão sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à Regueira do Poço, informou que reuniu com os representantes do proprietário, 

juntamente com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, estiveram a 

avaliar o terreno, porque existem várias situações. Referiu que, para além daquilo ser um terreno 

público, na sua opinião, deveriam avaliar a propriedade ou parte dela e equacionar se seria do 

interesse do Município adquirir, e se fosse essa a decisão poderiam tentar chegar a acordo com a 

família para a aquisição daquele espaço, até porque limpar o espaço do que parece ser a Regueira, 

é insuficiente para aquilo que será a ambição. Disse que se poderia fazer um acesso pedonal de 

passagem, que viesse enriquecer, até pelo projeto da fonte que têm próximo EN114, seria 

importante equacionar esta possibilidade. -------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao cumprimento das candidaturas, disse que sobre o quiosque, em Atouguia da 

Baleia, desconhecia, sobre o Parque Canino solicitou à Técnica que estudasse uma nova alternativa 

para o Parque Urbano, como tal o processo está a ser trabalhado e assim que estiver pronto será 

apresentado em reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 
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- Sobre o Património Local de Geraldes, disse que solicitou ao Setor da Cultura uma informação 

sobre o estado do património, bem como uma estimativa do orçamento necessário para a sua 

reabilitação, essa informação chegou na sexta-feira, por email, e será partilhada logo que possível. 

- Relativamente ao quiosque, em Atouguia da Baleia, informou que tinha marcada uma reunião, 

para o próximo dia 16 de junho, com os serviços, para lançamento do concurso do quiosque. Disse, 

ainda, que era sua intenção apresentar a proposta na reunião de Câmara de dia 14, para que os 

senhores Vereadores pudessem tomar conhecimento do que iria ficar no local. ----------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que, na reunião anterior, solicitou à senhora Vice-Presidente, em exercícios de funções de 

Presidente, uma informação sobre o valor de uma licença de impacto semelhante a loteamento, 

mas a mesma não foi prestada, como tal, reforçou o pedido de esclarecimento relativo à diferença 

entre uma licença normal e uma licença de impacto semelhante a loteamento. -----------------------  

- Chamou à atenção para o facto de a Cidade estar infestada de ervas daninhas. Afirmou que não 

tem existido manutenção ao longo destes anos, em relação às ervas. -----------------------------------  

- Alertou, novamente, para a situação das construções abandonadas na zona do Baleal. Disse que 

era importante resolver a situação, é necessário verificar se aquelas construções têm dono e que 

eles são obrigados a preservar as habitações ou então a Câmara Municipal compra para demolir.  

- Informou que recebeu um email do senhor Jacinto Neves, relativamente ao trânsito na Rua de 

São Marcos, em Peniche. Perguntou se já foi dada resposta, uma vez que o senhor diz que enviou 

um email no dia 26 de agosto de 2020 sobre esta matéria e que o mesmo não foi respondido. -----  

- Disse, ainda, que recebeu um email do advogado do senhor Augusto Marcos e gostaria de saber 

se houve alguma evolução, relativamente a esta matéria e se o email em questão já foi respondido. 

- Em relação à questão da GNR, o senhor Presidente da Câmara disse que não tinha muita 

importância, uma vez que bastaria alterar o texto, mas não é verdade, porque saiu na Comunicação 

Social que os apartamentos não seriam para servir de dormitório, que seriam para passar os 

serviços para lá. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Agradeceu a listagem dos asfaltamentos de Ferrel, no entanto, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferrel diz que esta listagem volta a não corresponder à verdade, como tal iriam 

aguardar que, também, ele fizesse uma informação nesse sentido. --------------------------------------   

- Relembrou que continuava a aguardar o relatório do Cemitério de Ferrel. ---------------------------  

- Alertou para a questão das lombas que foram colocadas na Rua do Casal da Cruz, em Atouguia 

da Baleia, e as que foram colocadas na ligação Casal da Vala - Casal Moinho, pois já causaram 

alguns acidentes pela falta de sinalização. -------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao monumento ao Homem do Mar, disse que o número de pessoas que 

responderam à consulta pública, terá sido uma minoria, como tal, na sua opinião, a Câmara 

Municipal deveria decidir o que fazer em relação ao Monumento. --------------------------------------  

- Sobre o “no paper”, disse que antes de ter sido colocado em funcionamento, deveria ter existido 

um período de adaptação e ter sido dada formação aos técnicos, porque há todo um conjunto de 

símbolos e termos desconhecidos que os técnicos, quando confrontados com este sistema, têm 

mostrado dificuldades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao projeto da Eclusa, lamenta que este mandato chegue ao fim e o projeto em causa 

não foi posto em funcionamento, uma vez que o espelho de água, que era suposto existir em frente 

aos restaurantes e que poderia atrair investimento por parte de investidores privados, nunca existiu. 

Disse, ainda, que durante este tempo todo, existiu sempre uma “guerra”, sobre de quem seria a 

gestão daquele espaço, se seria da Docapesca ou da Câmara Municipal, e uma vez que não se 

chegou a nenhuma conclusão, a Câmara Municipal deveria ter chegado à frente e apresentado uma 

proposta para adquirir o espaço, talvez assim se tivesse conseguido concluir o projeto que existe 

para aquele local. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Sobre o Convento de São Bernardino, disse que se tratava de uma peço fundamental no concelho, 

por ser estruturante, do ponto de vista turístico e de utilizar um espaço que está abandonado há 16 

anos. Referiu que se o Estado e Estamo não têm competência para encontrar uma solução para o 

problema, a Câmara Municipal deve dar um paço em frente e mostrar-se capaz para o resolver. --    

- Em relação ao Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, o senhor 

Presidente da Câmara, na última reunião de Câmara, disse que esperava que os Vereadores 

apresentassem propostas sobre esta matéria. Chamou à atenção que, no dia 13 de maio de 2019, o 

senhor Presidente disse o seguinte: «Relativamente ao Regulamento dos Horários Comerciais, 

disse que não era apenas aquele Regulamento, referiu que iriam ser partilhadas rapidamente 

várias propostas já elaboradas, nomeadamente os Horários de Funcionamento, a Ocupação do 

Espaço Público, o RMUE e outros. Disse que estavam prontos e que iriam ser enviados aos 

senhores Vereadores para que tenham tempo e inclusive partilhar alguns deles com os técnicos 

municipais e, também, com os técnicos que trabalham com a Câmara Municipal, para que possam, 

com algum tempo, dar a sua opinião.» Expressou que até à data não receberam nenhum, à exceção 

dos Horários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Relativamente aos custos dos licenciamentos e serem considerados semelhante a loteamento, 

também existe o contrário, porque a tabela de preços do Município de Peniche será a segunda ou 

primeira mais baixa. Esse tipo de licenciamento não é o mesmo que se quiser reabilitar um imóvel 

para habitação, este tipo de licenciamento de impacto semelhante a loteamento, tem a ver com o 

número de fogos que representa. ------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a situação das ervas daninhas não se tratava de incapacidade, mas sim do resultado de 

uma opção que se tomou, a não utilização de glifosatos. Referiu que existem vários caminhos a 

percorrer, nomeadamente a reabilitação das calçadas e não só, mas teria de ter em permanência 

uma equipa a fazer estas intervenções. Informou que essas medidas já foram tomadas e a equipa 

será reforçada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente às habitações degradadas no Baleal, indicou que seriam tomadas as medidas para 

que se consiga saber a quem pertencem. --------------------------------------------------------------------  

- Informou que respondeu ao email do senhor Jacinto Neves e encaminhou-o para a Divisão para 

que possa ser estudado. -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Quanto ao processo do senhor Augusto Marcos, disse que foi encaminhado e a informação que 

tem é que está nas mãos do senhor Dr. Paulo Faria para avaliação, e logo que possível será dada 

uma resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o protocolo da GNR, não disse que não era importante, disse sim que importava decidir se 

aceitariam ou não que os apartamentos fossem cedidos para servir de dormitório para os guardas.  

- Admitiu que a listagem dos asfaltamentos possa não estar correta, até porque, em relação à 

Freguesia de Ferrel, torna-se mais difícil de verificar. Admitiu que poderiam ter solicitado a ajuda 

do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel para elaborar essa listagem. -------------------   

- Sobre o relatório do Cemitério de Ferrel, disse que pretendia ser ele próprio a fazê-lo, porque 

existem algumas lacunas. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação às lombas, indicou que já alertou para essa situação e para a sensibilidade que se deve 

ter com estas questões, para que não volte a acontecer. ---------------------------------------------------  

- Sobre o Monumento ao Homem do Mar, disse que cada um tinha a sua opinião e não precisava 

do conforto dessas opiniões, até porque tem uma opinião contrária, mas a opinião da população 

deverá de ser tomada em conta, apesar da percentagem ser pouco representativa.--------------------  

- Em relação ao “no paper”, entende que as pessoas possam ter dificuldades, mas devem colocar 

as dúvidas a quem de direito. Admitiu que estavam previstas ações de formação, que acabaram 

por não acontecer devido à questão da Pandemia. Concorda que deveria existir alguma 
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sensibilidade por parte dos serviços, porque poderão existir pessoas com mais dificuldade em 

relação às novas tecnologias. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Eclusa, referiu que também gostaria que este processo estivesse resolvido, mas, na sua 

opinião, ele só será resolvido a partir do momento em que for assinado o protocolo de 

descentralização de competências da Zona Portuária. Admitiu que teria de ser a Câmara Municipal 

a resolver este problema. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao Convento de São Bernardino, disse que já reuniram várias vezes com a Estamo e 

o que a Câmara Municipal ficou de fazer está a ser feito em sede de PDM, ou seja, estão a ser 

criadas condições para tentar viabilizar as soluções propostas. ------------------------------------------   

- Disse que o Regulamento dos Horários está terminado, o da Ocupação de Espaços Públicos, já 

tinha mencionado, que existia uma proposta feita que depois de avaliada chegaram à conclusão 

que não era aquilo que serviria, após as alterações fez-se novamente a discussão interna e está 

preparada para ser presente em reunião de Câmara. Em relação ao RMUE, sabe se encontra a ser 

trabalhado, mas teria de questionar, porque não tinha uma informação correta para prestar. -------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Deu os parabéns pela aprovação das três candidaturas no âmbito da GAL Pesca Oeste: 

“MAR2020”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sublinhou a atitude nobre que o munícipe Fábio Veríssimo teve ao oferecer o valor da 

indeminização que recebeu à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ---  

- Deu, também, os parabéns pelo livro distribuído pelas escolas e questionou se essa distribuição 

obedecia a uma estratégia de distribuição e de abordagem, porque, na sua opinião, são trabalhos 

muito interessantes que deveriam ter por trás uma estratégia pedagógica de abordagem e, talvez, 

uma estrégia de partilha interescolar sobre este tipo de conteúdos. -------------------------------------  

- Questionou sobre o ponto de situação em relação ao Associativismo, nomeadamente com o 

Regulamento do Associativismo, até porque está para chegar a Bazuca Europeia, que trará largos 

milhões. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Aproveitou para informar que fazia parte da Comissão de Acompanhamento deste PRR, na 

qualidade de Dirigente Cooperativo, pelo que poderá dar uma ajuda. Adiantou que as chamadas 

respostas sociais do PRR vão trazer respostas, várias, na luta contra a pobreza, com deadlines 

muito curtos, vão trazer 275 milhões de euros para a reforma dos equipamentos e respostas sociais 

e requalificação e reordenamento de rede e equipamentos e respostas sociais, recordando que a 

Autarquias podem ser candidatas. Adiantou que seria lançado um programa especial que se 

chamará “Serviço de Apoio Domiciliário 4.0” virado para a transição digital na qualificação 

técnica, ou seja, será fazer apoio domiciliário com base na utilização de meios digitais, revertendo 

depois as necessidades para os apoios diretos. Serão criadas 278 equipas multidisciplinares, em 

Portugal Continental, com o objetivo de monitorizarem as situações de carência, de fragilidades, 

de exclusão, etc. Haverá um programa com 62.500 milhões de euros que permitirá a aquisição de 

duas mil e quinhentas viaturas elétricas, haverão intervenções na via pública, que poderão ser 

aproveitadas pelas autarquias, com 45 milhões, e uma plataforma de acesso para a interação entre 

as organizações sociais, que terá 3 milhões para ser implementada. ------------------------------------  

 

 

- Relativamente aos pedidos de mobilidade, e respeitando todas as opiniões ali proferidas, referiu 

que, na sua opinião, o problema não é os maus funcionários que se vão embora, porque esses 

ficavam, é os bons que se vão embora, e quando se diz que há muita gente a querer vir para cá, 

com todo o respeito que merecem, pessoalmente gostaria de ver na sua Câmara Municipal os 

melhores filhos de Peniche, não porque possam ser melhores do que os outros, mas porque sentem 

a nossa terra de uma forma diferente, logo, a mobilidade preocupa-o por esta questão. -------------  
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- Sobre a questão das provas, disse que nunca realizaria a Corrida das Fogueiras, nem sequer numa 

versão reduzida, porque no seu entendimento seria desengrandecer a prova, nem a faria na versão 

original, porque seria um contrassenso contra tudo o que são regras de bom senso nesta altura. 

Relativamente ao Triatlo, referiu que, na sua opinião, se deveria ter feito, porque as oportunidades 

por vezes perdem-se, e não seria por se colocar em causa que ela não se faça no futuro, é por não 

aparecer no calendário dois anos e isso faz com que a prova perca carisma. --------------------------  

- Em relação às lombas no Casal Moinho, disse que existe sinalização vertical, mas está muito em 

cima da lomba. Acredita que a situação será resolvida rapidamente. -----------------------------------  

- Salientou a importância de colocar na ordem do dia da próxima reunião a questão colocada pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre a necessidade de eleger um 

membro da Câmara Municipal para o Procedimento de Delimitação Administrativa (PDA) entre 

as Freguesias de Ferrel e de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre a situação da Carta Educativa. ---------------------------------  

- Sobre a Covid-19, congratulou a população, pois atualmente existem poucos casos positivos no 

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

- Relativamente ao Monumento ao Homem do Mar, expressou que o que foi feito foi uma 

auscultação da opinião pública, que poderá ter algum peso na decisão, no entanto, essa decisão 

caberá somente à Câmara Municipal. Disse que partilhava da mesma opinião que o senhor 

Presidente da Câmara e que deveria ser feita a mesma escultura. ---------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Fez um reconhecimento ao Gal Pesca e a quem construiu as oportunidades que podem não ser 

milhões, mas têm a sua importância. -------------------------------------------------------------------------   

- Relativamente ao Procedimento de Delimitação Administrativa (PDA), entre as Freguesias de 

Ferrel e de Atouguia da Baleia, disse que iria providenciar a proposta para ser presente na próxima 

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

- Em relação ao Monumento ao Homem do Mar, referiu que seria muito mau se não respeitassem 

a opinião da população, independentemente de a decisão, sobre o que fazer naquele local, ser 

competência da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro:   

- Relativamente aos materiais que têm vindo a ser distribuídos pelas escolas, indicou que fazem 

parte do que se definiu para a Educação na Cidadania, e tem sido ele próprio, o senhor Presidente 

da Câmara, a senhora Vice-Presidente da Câmara e a Dr. Inês Lourenço, Secretária de Apoio à 

Presidência que têm ido às escolas e assim ter contacto com os alunos, o que tem sido muito 

interessante. Disse, ainda, que em algumas turmas as professoras usam estes livros para consolidar 

matéria já dada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao Associativismo, disse que seria interessante marcarem uma reunião, por 

videoconferência, para discutir este assunto, caso o senhor Vereador Rogério Cação estivesse 

disponível para o fazer. Sobre o Regulamento, deu conta que não tem estado a ter o 

desenvolvimento que pretendia e, nesse sentido, propôs a mudança do Técnico Superior, Tony 

Anacleto, das Piscinas Municipais para o Setor do Desporto, para que pudesse haver uma maior 

interligação entre os dois setores. -----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à Carta Educativa, informou que foram solicitados alguns levantamentos internos, 

em várias áreas, nomeadamente no PDM, na Rede Educativa, nas valências do Desporto Escolar, 

que têm vindo a responder. Indicou que decorreram entrevistas da parte da equipa com as escolas, 

por videoconferência, em breve virão ao terreno e, posteriormente, será feita uma avaliação do que 

já foi feito e o que faltar fazer. --------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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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) Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta (REN), no âmbito da Revisão do Plano 

Diretor Municipal – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 513/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 05 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Tomar conhecimento e deliberar o envio de novos elementos instrutórios à entidade CCDRLVT, 

relativamente à proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional Bruta, conforme 

proposta de despacho da Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística datada de 01 de 

junho de 2021.» (Doc.379 DPGU) ---------------------------------------------------------------------------   

 

2) Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Peniche, por adaptação dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) - Plano de Ordenamento da Reserva Natural 

das Berlengas (PORNB) – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------  
Deliberação n.º 514/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Tomar conhecimento e deliberar o envio dos elementos à entidade CCDRLVT, relativamente à 

proposta de alteração por adaptação dos POET – Plano de Ordenamento da Reserva Natural das 

Berlengas (PORNB), para que sejam analisados pelas entidades competentes, conforme proposta 

de despacho da Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanista datada 01 de junho de 

2021.» (Doc.380 DPGU) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Proposta de alteração do Plano Diretor Municipal de Peniche, por adaptação dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) - Plano de Ordenamento da Albufeira de São 

Domingos (POASD) – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 515/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Tomar conhecimento e deliberar o envio dos elementos à entidade CCDRLVT, relativamente à 

proposta de alteração por adaptação dos POET – Plano de Ordenamento da Albufeira de São 

Domingos (POASD), para que sejam analisados pelas entidades competentes, conforme proposta 

de despacho da Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanista datada 01 de junho de 

2021.» (Doc.381 DPGU) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de anexos e piscina, para o prédio sito na Rua 

Direita, n.º 61, em Bufarda, apresentado em nome de Luís Filipe Rocha Costa – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 516/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho 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 n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-

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

licenciamento para legalização de anexos e piscina, para o prédio sito na Rua Direita, n.º 61, 
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localidade de Bufarda, apresentado em nome de Luís Filipe Rocha Costa, em 27 de outubro de 

2020, nomeadamente na nas seguintes condições: 

1.4. Quanto à legalização da piscina propomos que a sua aprovação fique condicionada ao 

parecer que os SMAS venham a emitir na sequência da entrega das especialidades. 

1.5. 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, na sequência da 

legalização dos muros. Para o caso concreto e considerando a largura do arruamento sugere-se 

a execução de passeio com a largura de 1,50m, com lancil rampeado junto aos portões de acesso 

à propriedade ou a execução de pavimentação em calçada grossa de proteção ao muro e remate 

ao pavimento da faixa de rodagem, com a largura mínima de 1,00 m. Qualquer das propostas 

deverá considerar a solução de encaminhamento das águas pluviais. 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, incluindo a 

indicação do material previsto para o pavimento exterior na envolvente da moradia, podendo 

entregar em simultâneo com os projetos de especialidades.» (Doc.382 DPGU 1026/20) -----------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e de anexos em moradia, para o 

prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 7, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Vítor 

Sousa Gualdino – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 517/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho 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 n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-

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

licenciamento para legalização de alterações e de anexos em moradia, para o prédio sito na Rua 

do Gualdino, n.º 7, localidade de Casais do Baleal, apresentado em nome de Vítor Sousa 

Gualdino, em 01 de março de 2019, nomeadamente na condição de apresentar peças escritas e 

desenhadas relativamente à redução dos muros não confinantes com a via pública, de forma a 

respeitar o n.º 3 do artigo 31.º do RMUE, conforme proposta de despacho da Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de 02 de junho de 2021.» (Doc.383 DPGU236/19) ---   

 

6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento para 4 lotes, para 

o prédio sito nos Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado em nome de Alexandre Manuel 

Barroca Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 518/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho 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 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento para 4 lotes, para o prédio sito em Casais do 

Baleal, localidade de Ferrel, apresentado por Alexandre Manuel Barroca Silva, em 09 de janeiro de 

2020, pelos motivos e fundamentos constantes na proposta de despacho da Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de 02 de junho de 2021, nomeadamente por o lote 1 da 

proposta ocupar área pertencente à Faixa de Proteção Costeira, que de acordo com o teor do n.º 2 do 

artigo 21.º F do Regulamento do PDM, nestas áreas não são permitidas novas construções. 

Relativamente à ocupação de parte da operação de loteamento, em “Espaços urbanizáveis”, 

considera-se que a mesma não se articula, não colmata, nem dá continuidade ao tecido urbano existe, 

o que poderá pôr em causa o desenvolvimento futuro daquela área.» (Doc.384 DPGU 29/20) --------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia unifamiliar, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.06.2021 * Livro 112 * Fl. 467 

para o prédio sito na Rua do Moinho, n.º 31, em São Bernardino, apresentado em nome de Luís 

Alberto Ferreira Ramos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------  
Deliberação n.º 519/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho 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 n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-

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

licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito em Rua do Moinho, n.º 31, localidade São Bernardino, apresentado em nome de Luís Alberto 

Ferreira Ramos, em 11 de agosto de 2020, nomeadamente na condição de apresentar o termo de 

responsabilidade do técnico autor do projeto de condicionamento acústico, com a atual 

designação da operação urbanística, conforme proposta de despacho da Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de 02 de junho de 2021.» (Doc.385 DPGU699/20) ---  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

8) Implantação de lombas redutoras de velocidade, na Rua Sacadura Cabral, em Peniche – 

Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 520/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

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

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

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

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

Divisão de Obras Municipais, datada de 11 de janeiro de 2021, propõe-se apreciação e 

homologação da proposta de instalação de lombas redutoras de velocidade (LVR) associadas a 

passagem para peões na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, de acordo com a Nota Técnica 

Relativa à Instalação e Manutenção de Lombas Redutoras de Velocidade, aprovado por despacho 

do Diretor Geral da DGV, de 22 de junho de 2004, na sua atual redação.» (Doc.386 

NIPG12529/19)--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

9) Atribuição do nome de Travessa Constantino Chagas, a uma artéria da localidade de 

Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 521/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 01 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 28 de maio de 2021, 

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

proposto é relativo ao senhor que era proprietário das terras onde passa o arruamento e foram 

implantadas algumas empresas, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de 

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

Travessa Constantino Chagas, em Atouguia da Baleia, à artéria sita entre a E.N. 114 e a Rua 

Rainha Santa Isabel.  

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

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

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o referido topónimo.» 
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(Doc.387 NIPG9209/21) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Atribuição do nome de Travessa da Varzinha, a uma artéria da localidade do Lugar da 

Estrada – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 522/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 28 de maio de 2021, 

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

proposto é o que foi atribuído à urbanização onde se insere o arruamento, sendo assim 

considerado pelos moradores, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Toponímia 

e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o nome de Travessa da 

Varzinha, no Lugar da Estrada, à artéria que nasce na Rua dos Canteiros e segue no sentido sul.  

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

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

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

(Doc.388 NIPG7817/21) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Correção de topónimo para o Beco da Quarela, na localidade de Geraldes - Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 523/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que, por deliberação camarária do passado dia 22 de março de 2021, foi 

aprovado o topónimo com a designação de “Beco da Quarela, sito em Geraldes; 

Considerando que a respetiva junta de freguesia, através do seu ofício n.º 123, de 29 de abril de 

2021, vem comunicar que existiu um lapso, da sua parte, na designação do topónimo proposto, e 

já aprovado, não se tratando de “Beco da Quarela”, mas sim, “Beco da Courela”, e que, tal 

correção, mereceu o parecer favorável da Comissão de Toponímia, de 25 de maio de 2021; 

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

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

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, se pronuncie sobre a alteração 

solicitada, aprovando o topónimo “Beco da Courela”.» (Doc.389 NIPG 3513/21) -----------------  

 

12) Atribuição do nome de Rua José dos Santos Afonso, a uma artéria da localidade de Ferrel 

– Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 524/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 25 de maio de 2021, 

assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Ferrel, que refere que a personagem em 

questão, para além de autarca, foi muito ligado às artes e cultura da vila, na qualidade de grande 

dinamizador do rancho folclórico e marchas carnavalescas, e nos termos do artigo 7.º do 

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

para atribuir o nome de Rua José dos Santos Afonso, na vila de Ferrel, à artéria sita entre a 

Travessa do Jardim Infantil e a Rua dos Arneiros. 

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

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

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

(Doc.390 NIPG 7300/21) --------------------------------------------------------------------------------------  
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13) Atribuição do nome de Rua Crealmina da Silva Belo, a uma artéria da localidade de Ferrel 

– Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 525/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 25 de maio de 2021, 

assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Ferrel, que justifica a atribuição do 

topónimo em causa pelo facto da Senhora em questão, desde sempre ter sido uma grande 

referência na dinâmica religiosa da igreja local, ocupando-se inclusive do ato de tocar o sino, 

quando o mesmo tinha finalidades diferentes da atual, como foi durante a manifestação contra a 

Central Nuclear, sendo uma pessoa querida da população, e nos termos do artigo 7.º do 

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

para atribuir o nome de Rua Crealmina da Silva Belo, na Vila de Ferrel, à artéria sita entre o 

Beco dos Arneiros e a artéria cujo topónimo também foi proposto no mesmo oficio, como Rua 

José dos Santos Afonso, e que é paralela à Rua dos Arneiros. 

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

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

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

(Doc.391 NIPG 7300/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS:  

 

14) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, para 

cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 526/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 de maio 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 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 do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, que tem como objeto, 

nos termos da cláusula primeira, a cedência da gestão do campo de relva sintético do Parque 

Urbano. Anexo a minuta do protocolo a celebrar.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

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.392 NIPG 5888/21) ------------------------------------------------------   

 

15) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, para 

apoio financeiro na colocação de relvado sintético, bancadas, iluminação e contentor WC – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 527/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 de maio de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

 «No pressuposto de que na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal será aprovado o 

“Protocolo de cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano” a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche; 

No âmbito das atribuições previstas na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências 

estabelecidas nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro: 

- Atribua um apoio financeiro, no valor de 819.824,50€, para colocação de relvado sintético, 

bancadas, iluminação e contentor WC, a pagar durante 20 anos; 

 - Aprove o Protocolo de Colaboração entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de 

Peniche, para apoio financeiro na colocação de relvado sintético, bancadas, iluminação e 

contentor WC; e 

- Submeta à aprovação da Assembleia Municipal autorização para a assunção de compromisso 

plurianuais, referente ao apoio para a construção e instalação do equipamento multiusos, nos 

termos e para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves 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.393 NIPG 

9839/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

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

III) – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 528/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho 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 de III fase de candidaturas para atribuição de dois talhões de 

cultivo na Horta Comunitária de Peniche, para o ano 2021, aberto em cumprimento da 

deliberação de Câmara Municipal datada de 12 de abril, e considerando que no período de 

audiência prévia de interessados, ocorrido nos termos do artigo 121º 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 e excluídos, conforme 

informação anexa, proponho que a Câmara Municipal atribua dois talhões de cultivo aos 

munícipes abaixo apresentados. 

 
Candidatos Resultado  

Manuel Gonçalves Domingos Admitido 

Manuel Mateus Tavares dos Santos  Admitido 

 

O senhor Vereador Rogério Cação, não esteve presente na sala durante a apreciação e votação 

deste assunto. (Doc.394 NIPG 4714/21) ---------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

17) Portal da Educação – Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 529/2021: Foi efetuada uma apresentação pela Técnica Superior de Ciências da 

Educação, Sofia Estrela, relativa ao Portal da Educação, tendo a Câmara Municipal tomado 

conhecimento da mesma. (NIPG 10734/21) ----------------------------------------------------------------  

 

Relativamente ao ponto 17, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu ao senhor Vereador Mark Ministro e à equipa que criou o Portal da Educação, criando 

assim mais uma ferramenta. Salientou a exigência e a necessidade da capacidade necessária para 

corresponder ao que será a procura de utilização do portal, tornando assim possível diminuir as 
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deslocações dos munícipes aos serviços para resolver certas questões. ---------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Disse que, na sua opinião, este perfil de Portal não integra o conceito de Educação Especial, e 

ficou muito admirado quando reparou que nos vários perfis de utilizador faltava o acesso aos 

técnicos dos Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), bem como para o docentes e famílias de 

alunos com necessidades educativas especiais. Deixou esta nota, porque apesar do Portal ser uma 

boa ferramenta, tem esta lacuna grave. ----------------------------------------------------------------------  

 

 Técnica Superior de Ciências da Educação, Sofia Estrela: 

- Disse que o Portal estava incluído tudo o que diz respeito à parte que a autarquia gere, em relação 

às escolas, refeições, pessoal não docente, AEC’S, e a gestão da CRI não pertencia à autarquia, 

mas não significava que não se pudesse, também, incluir a Educação Especial. ----------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Referiu que se o Portal se incluía na Escola Inclusiva, a ausência desta valência nos perfis não 

deixava de ser grave e, com a transferência de competências, muito possivelmente a gestão deste 

tipo de escolas passaria, também, para as autarquias. -----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro:   

- Informou que o objetivo do Portal passava pela questão operacional e pela gestão operacional 

entre o Município e os Agrupamentos, as AEC’S, as refeições. Indicou que aquilo que o senhor 

Vereador Rogério Cação referiu acabava por ser o que já existia nas plataformas que as escolas 

possuem e que abrange a componente letiva, porque neste Portal não estão as notas dos alunos. --  

 

 Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Expressou que não concordava com o senhor Vereador Mark Ministro, porque não existe 

plataforma nenhuma com essa abrangência. Solicitou ao senhor Vereador Mark Ministro que lhe 

indicasse qual a plataforma que interaja com os CRI, a não ser que considerasse que os CRI e a 

Educação Especial são uma coisa à parte e que têm de ser tratados à parte. Acrescentou que estava 

a falar de um quadro global de Educação, de intervenção educativa. Por outro lado, perguntou 

porque é que as AEC eram mais importantes que os CRI, seria porque eram pagas pela Câmara 

Municipal e os CRI pelo Ministério da Educação.  --------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro:   

- Disse que as AEC eram competência da Câmara Municipal e as outras não. ------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Começou por dar os parabéns à Técnica Superior, Sofia Estrela e a todo o Setor da Educação 

pelo trabalho desenvolvido, salientando que foi dado um passo importante, no entanto, as 

plataformas digitais servem para simplificar a vida às pessoas e esperava que fosse desta forma 

que esta plataforma funcionasse, e não na perspetiva de que alguém viesse aos serviços e lhe seja 

dito que agora tem de tratar na plataforma, uma vez que existem pessoas que não se sentem à 

vontade com estas tecnologias e não devem ser deixados para trás. Disse, ainda, que seria 

importante existir a possibilidade de adesão à fatura eletrónica e ao débito direto, no que diz 

respeito ao pagamento das refeições.-------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Saudou a plataforma e, apesar de a achar incompleta, concordava que ela seria uma boa 

ferramenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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RECURSOS HUMANOS: 

 

18) 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2021 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 530/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que, a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou  o Orçamento de Estado 

para 2021, prevê no n.º 4 do artigo 24.º que devem ser identificados e justificados no mapa de 

pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de funções definidas pela 

Câmara Municipal, em condições de penosidade e insalubridade, no que respeita às áreas de 

recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas, de que 

resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência 

de lesão ou um risco agravado de degradação do estado de saúde (cfr n.º 1 do artigo 24.º da Lei 

n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro). 

Identificados os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de funções em 

condições de penosidade e insalubridade, verifica-se que é necessário proceder a uma alteração 

ao mapa de pessoal, nas áreas em causa. Assim como, também, existe a necessidade de criar uma 

unidade de pessoal na categoria de assistente técnico, para a Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, e de três unidades de pessoal, na categoria de assistente operacional (motorista), na 

Divisão de Energia e Ambiente em regime Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado 

(CTTI). 

 Assim, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, proponho que a Câmara Municipal submeta à Assembleia 

Municipal a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2021, 

aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020. 

(Anexa-se o Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2021, na parte sobre a qual 

incidem as alterações.)» (Doc.395 NIPG 10384/21) ------------------------------------------------------  

 

19) Pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade (artigo 24.º da LOE/2021. 

Aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 30 de dezembro): --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 531/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que: 

As condições de atribuição dos suplementos de penosidade e insalubridade, designadamente, pelo 

exercício de funções decorrentes da prestação de trabalho arriscado, penoso ou insalubre, 

previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 159.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, careciam de regulamentação;  

Pela disposição legal estabelecida pelo artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que 

aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2021, conjugada com o n.º 6 do artigo 159.º da 

LTFP, foi aprovado o “Suplemento de penosidade e insalubridade”; 

Estão em causa os postos de trabalho nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento 

de efluentes, higiene urbana, saneamento e, procedimentos de inumações, exumações, 

trasladações, abertura e aterro de sepulturas; 

Compete à Câmara Municipal, sob proposta financeiramente sustentada do Presidente da 

Câmara, a definição das funções que efetivamente preenchem os requisitos de penosidade e 
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insalubridade e, inerentemente, o seu nível alto, médio ou baixo; 

Uma vez tomada a decisão os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de 

funções naquelas condições, devem ser identificados e justificados no mapa de pessoal, com a 

correspondente aprovação pela Assembleia Municipal; 

O assunto foi analisado conforme documentos em anexo, onde consta o parecer do serviço de 

segurança, higiene e saúde no trabalho e que (foram) consultados os representantes dos 

trabalhadores.  

Propõe-se que:  

1 – Ao abrigo do artigo 24.º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, seja atribuído o Suplemento 

de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores da carreira geral de assistente operacional, 

sujeitos à sobrecarga funcional, que potencia o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão 

ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, bem como aos trabalhadores 

que venham a ser recrutados em 2021, no âmbito dos procedimentos concursais a decorrer, 

conforme indicação no Mapa de Pessoal em anexo;  

2 – O suplemento de Penosidade e Insalubridade seja pago aos trabalhadores, correspondente 

aos níveis baixo, médio ou alto, respetivamente, com os valores diários de 3,36€, 4,09€ e 4,99€, 

em tantos dias quantos aqueles que forem efetivamente prestados pelos trabalhadores naquelas 

condições, mediante o correspondente reporte mensal à Divisão de Administração e 

Finanças/Secção de Recursos Humanos, relativamente ao mês anterior;  

3 – Em função das necessidades do serviço sejam apurados os níveis de risco diários a atribuir a 

cada trabalhador, nos termos do número anterior;  

4 – No ano de 2021 seja aprovado e autorizado o valor dos encargos com os suplementos 

remuneratórios de penosidade e insalubridade, no montante de 125.027,24€, sujeito a alteração 

orçamental em caso de necessidade;  

5 – O suplemento seja devido a partir do dia seguinte à deliberação de aprovação da Assembleia 

Municipal, aplicando-se retroativamente a 01 de janeiro de 2021 aos casos em que seja possível 

apurar os dias e as funções que foram efetivamente desempenhadas, mediante reporte à Divisão 

de Administração e Finanças/Secção de Recursos Humanos.» (Doc.396 NIPG 78/21) -------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

  

20) Exposição “Regenerar. A new beginning”, de Ana Margarida Machado, no Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 532/2021: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Ana Rita Petinga, 

datada de 31 de maio de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Conforme previsto na programação expositiva para o ano 2021, vimos propor que a Exposição 

“RESTART - Regenerar. A new beginning”, de Ana Margarida Machado, esteja patente no Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB) de 24 de julho a 9 de outubro de 2021. 

Ana Margarida Almeida Machado reside em Atouguia da Baleia. É arquiteta, artista plástica 

(desenho, pintura e escultura), investigadora e participante em diversas associações. 

A artista propõe um projeto integrado que inclui: 

1) A Exposição propriamente dita, “uma exposição aberta, com várias vertentes, onde acontecem 

coisas distintas, com a participação do público”. Como regular, para a exposição prevê-se 

250,00€ para impressões, divulgação e aquisição pontual de material.  

1.a) A somar a este valor, Ana Margarida Machado propõe a apresentação de um vídeo para o 

qual solicita a comparticipação do serviço de produção do mesmo, num valor que avançou ser de 

250,00€. 

1.b) A exposição integrará, para além das peças produzidas por Ana Margarida Machado e dos 

desenhos infra, contributos artísticos em parceria com associações culturais e ambientais com a 
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qual a autora colabora. 

2) Evento de desenho do património (paisagístico e arquitetónico) com os Urban Sketchers, em 

colaboração com a Ordem dos Arquitetos. No final do roteiro de pintura, propõe conversa sobre 

o património edificado e natural deste território bem como sobre o futuro da arquitetura e desenho 

urbano no pós-pandemia. O número de participantes bem como a data a definir superiormente. 

Para a concretização desta iniciativa, a CMP disponibilizaria o autocarro e almoço para os 

participantes. Em contrapartida, cada urban sketcher cederá um desenho à autarquia, que irá 

integrar a exposição no CIAB durante o tempo de permanência da mesma.  

3) Aulas de desenho e conversas informais semanais, abertas à população e com estudantes, sobre 

a exposição, arquitetura e artes plásticas, tendo apenas como despesas eventuais materiais de 

pintura, num valor máximo de 100,00€.  

Anexa-se à presente informação o documento remetido por Ana Margarida Machado, com uma 

maior descrição dos conteúdos supra.  

Parece de analisar cada um desses contributos individualmente.  

Os recursos e mobiliários expositivos necessários à boa prossecução do projeto expositivo 

parecem estar assegurados com os já existentes na Rede Museológica.» (Doc.397 NIPG 9891/21) 

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:  

 

21) 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 533/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que a 31 de maio foi rececionada uma proposta para o referido concurso, tendo 

o proponente às 9:25h, período anterior à hora do ato público, solicitou que a proposta fosse 

retirada, conforme e-mail em anexo.  

No mesmo dia, 01 de junho de 2021, às 10:00h o júri do Concurso Público do arrendamento do 

estabelecimento de restauração e bebidas e/ ou prestação de serviços náuticos, sito junto à praia 

do Molhe Leste, reuniu.  

Não existindo, outras propostas, o júri do concurso, informa que o procedimento ficou deserto, 

não havendo lugar à adjudicação, extinguindo-se o procedimento, conforme disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).» (Doc.398 NIPG 4472/21) -----  

  

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS: 

 

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

de 30 de abril para a Freguesia de Peniche - Pelouro de Ligação às Freguesias: ------------------  
Deliberação n.º 534/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 02 de junho de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o trabalho técnico-financeiro desenvolvido no âmbito da transferência de 

competências previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril do 

Município para as Freguesias e que serviu de base à proposta oportunamente apresentada à Junta 

de Freguesia e à Câmara Municipal;  

Considerando o ofício da Junta de Freguesia de Peniche, registado sob o n.º 9110 a 25 de maio 

de 2021 (em anexo) em que declara só aceitar as transferências previstas nas alíneas a) b) e c) e 

solicita a adequação do auto de transferência apenas a estas transferências; 

Proponho que a Câmara Municipal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

57/2019, de 30 de abril, aprove os termos auto de transferência de competências (em anexo), 
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remeta à Junta de Freguesia de Peniche para submissão do mesmo à respetiva Assembleia de 

Freguesia e encaminhe à Assembleia Municipal para aprovação.» (Doc.400 NIPG 8250/21) -----  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:  

 

23) Carta de agradecimento da Sociedade Portuguesa de Cardiologia – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 535/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da carta de agradecimento 

com o registo n.º 6959, datada de 27 de abril de 2021, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. 

(NIPG 7365/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 536/2021: 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 trinta 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 

23 de agosto 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) 

_____________________________________ 


