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ATA N.º 1/2022 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 

 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, 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, Afonso 

Rosário Costa Clara, Vice-Presidente, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão, Ana Margarida Silva Batalha e Maria Clara 

Escudeiro Santana Abrantes, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de 

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

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

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio sito na Rua 

do Bomfim, em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes – Pelouro do 

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

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar e anexo, para o prédio sito na Rua do Estádio - "Vale das Hortas", na Serra d´El-Rei, 

apresentado em nome de José Rui Salvador Chagas - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para alteração de muro e construção de piscina, para 

o prédio sito no Alto de Santa Luzia, em São Bernardino, apresentado em nome de Parcelesmeralda 

Sociedade Imobiliária, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------  

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

vedação, para o prédio sito na Rua do Vale Pastor, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de 

Frederico Bernardo Vieira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia para reabilitação de edifício com demolição 

parcial do existente com preservação da fachada e construção de edifício habitacional, para o 

prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 57 a 69 e na Rua dos Hermínios, n.º 53, em Peniche, 

apresentado em nome de Proskauer Properties, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação com 

demolição total do existente para o prédio sito na Rua de Baixo, n.º 3 e 5, no Lugar da Estrada, 

apresentado em nome de Cristiana Raimundo Lopes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração de habitação e anexos, para o prédio 

sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, n.º 50, em Geraldes, apresentado em nome de Carlos 

Alberto Santos Completo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para legalização de alteração de moradia unifamiliar 

e anexo, para o prédio sito na Rua 1.º Maio, n.º 28, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de 

Maria João da Conceição Feliciano - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para construção de imóvel comercial e habitacional, 

para o prédio sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, 

apresentado em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação bifamiliar, 

garagem, muro de vedação e construção de anexo, para o prédio sito na Rua do Brejo, 57, em 

Ferrel, apresentado em nome de Teresa Santos Martins Marques - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo; --------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

estabelecimento de hospedagem, para o prédio sito na Rua do Moinho, nos Casais de Mestre 

Mendo, apresentado em nome de Finaldeia - Construção Civil, Lda. - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 12) Pedido de informação prévia para possibilidade de obras de edificação, para 

o prédio sito em Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado em nome de Ruvo & Malmqvist - Pelouro 

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

 ------------------- 13) Pedido de informação prévia sobre edificação de moradia unifamiliar, para o 

prédio sito na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de Isidoro Soares Teodoro - Pelouro 

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

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia 

e muros, para o prédio sito na Rua de São João, n.º 34, em Peniche, apresentado em nome de Sílvia 

Correia de Sousa - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------------  

 ------------------- 15) Pedido de legalização de alterações em moradia unifamiliar e legalização de 

construção de anexo, para o prédio sito na Rua D. Pedro I, n.º 27, em Ferrel, apresentado em nome 

de Natércia de Oliveira Rosa Macedo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua Principal, no Casal Moinho, apresentado em nome 

de Paulo Sérgio Robalo Estrelinha - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de licenciamento para demolição, legalização de alterações e 

ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 43, em 

Peniche, apresentado em nome de Maria José Duarte de Oliveira Lúcio - Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 18) Pedido de licenciamento para construção de habitação unifamiliar, anexo, 

piscina e muro de vedação, para o prédio sitio no Sitio da Bica, em de Ferrel, apresentado em nome 

de Jacinto Oliveira Ferreira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------  

 ------------------- 19) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, 

comércio e/ou serviços e muros de vedação, para o prédio sito na Urbanização Paraíso, L177, nos 

Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de Paulo Jorge da Costa Pedro - Pelouro do 

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

 ------------------- 20) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia, 

para o prédio sito em "Charneca", nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de Aníbal 

Martinho Conceição Jorge - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------  

 ------------------- 21) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Ribeirinho, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de Fabiana Gregório Faustino - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------  

 ------------------- 22) Requerimento de cedência de terreno relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de edifício de habitação coletiva, para o prédio sito na Rua das Flores - Relva 

Longa, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Rogério Costa Sousa Glória - Pelouro do 

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

 ------------------- 23) Operação de destaque de parcela, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, 

em Peniche, apresentado em nome de Luis Manuel Conceição Rodrigues Veríssimo - Pelouro do 

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

 ------------------- 24) Pedido de licenciamento para construção de moradia multifamiliar e muros 

de vedação, para o prédio sito na Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Álvaro da 

Conceição Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------  

 ------------------- 25) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar em moradia 

bifamiliar, para o prédio sito na Rua Nova, n.º 7, em Bufarda, aprovado em nome de Francisco da 

Conceição Correia - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 26) Protocolo de adesão à Rede Nacional de Município Amigos da Juventude a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Federação Nacional das Associações Juvenis, no âmbito 

da– Pelouro da Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação 

Desafio de Heróis - Academia de Karate - Do Shotokan, para a utilização do ginásio do Pavilhão 

D. Luis de Ataíde, para desenvolvimento da atividade – Pelouro do Desporto; -----------------------  

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

 ------------------- 28) Arrendamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e Parque 

Aquático de Peniche – Pelouro do Património Municipal; -----------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2021, e fundos disponíveis 

referentes a novembro e dezembro de 2021 – Pelouro das Finanças; -----------------------------------  

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

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

Bernardino, para o transporte das crianças, no ano letivo 2021/2022 – Pelouro da Educação; ------  

 ------------------- 31) Atribuição de apoio financeiro ao Península de Peniche Surf Clube, no âmbito 

do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2021 – Pelouro do Desporto; -----------------  

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

 ------------------- 32) Política Pública de Mobilidade; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Parecer sobre a proposta de tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos 

para 2022 do Município de Peniche; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Parecer sobre a tarifa de transição para 2022 da Valorsul; -----------------------  

 ------------------- 35) Representante do Ordenamento do Espaço Marítimo; ---------------------------  

 ------------------- Delegação de competências: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Despacho emitidos ao abrigo da delegação de competências da Câmara 

Municipal no Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores: Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças, e Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante 

toda a reunião, Paula Lavado, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e Joana 

Marreiros, Assistente Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação e votação dos pontos um a vinte e cinco da ordem do dia. ----------------------------------  

Estiveram, também, presentes elementos da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche e dois Técnicos, que fizeram uma apresentação relativamente ao edifício 

Multiusos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Não foram presentes atas para aprovação. -------------------------------------------------------------------  

 

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: 
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- Fez um ponto de situação sobre a evolução da doença pandémica Covid-19. -----------------------   

- Informou que foram vacinados no novo Centro de Vacinação, uma média de 200 utentes na 

semana anterior, tendo sido alcançado na semana ainda a decorrer um número record de 400 

utentes. Acrescentou que de 02 janeiro à presente data estavam 3200 pessoas vacinadas. ----------  

- Deu conta que a senhora Diretora Geral de Veterinária informou que foi recolhida uma gaivota 

na Praia do Baleal com gripe aviária, pelo que estavam a ser tomadas as medidas que se impunham. 

- Em relação ao médico de família de Atouguia da Baleia, comunicou a sua surpresa pelo abandono 

de um dos médicos por aparentemente não estar satisfeito com o seu contrato. Disse, ainda, que a 

médica que se encontrava naquele Centro de Saúde pretende ir para um outro local e tinha 

informado o ACES Norte - Agrupamento de Centros de Saúde, dessa pretensão. Acrescentou que 

estava prevista a abertura de um novo concurso para a colocação de médicos, e que o ACES Norte 

tem pressionado a empresa de trabalho temporário que contrata os médicos no sentido de colocar 

alguém no nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que relativamente à Portaria da Taxa Turística da ilha da Berlenga, reuniu com dois 

operadores e, surpreendentemente, não havia uma grande preocupação quanto à taxa e que as suas 

maiores preocupações se prendiam com a plataforma de registo para os passageiros. Referiu que 

estava prevista uma reunião com os operadores para que, após as eleições, reunissem com o senhor 

Secretário de Estado, porque não concordavam com o método utilizado e até o haviam 

manifestado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Participou que no presente mês não se realizará a Feira Mensal. --------------------------------------  

- Transmitiu que está confirmada a realização da Etapa Mundial de Surf, em março. ---------------  

- Comunicou que na próxima reunião de Câmara pública o PDM – Plano Municipal Diretor fará 

parte da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------  

-Informou que reuniram com representantes da Comissão da Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem e que, em princípio, irão dar início aos preparativos para a sua realização. ------------  

- Referiu que o exigente processo das eleições, estava a ser preparado. Informou que o voto 

antecipado, decorrerá no Pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde com 4 mesas, no dia 23 de janeiro. 

Agradeceu o esforço que tem sido feito, por alguns trabalhadores da DAF. ---------------------------  

- Informou que, no passado domingo, o senhor Secretário de Estado da Saúde esteve presente no 

Centro de Vacinação e fez-se acompanhar pelo senhor Presidente da ARSLVT – Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e pela senhora Diretora do ACES Norte – 

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte. -----------------------------------------------------------  
- Deu conta que para apresentação do projeto do Multiusos estarão presentes na reunião da Câmara 

Municipal elementos da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche e dois técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que a candidatura da Zona Industrial do Vale do Grou não foi aprovada por falta de 

maturidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a candidatura da 2.ª fase de requalificação da Ponte Velha teve um acréscimo no apoio 

na parte elegível comparticipada de 461.730,00€. ---------------------------------------------------------  

- Deu os parabéns à escritora Vitalina Ferreira pela história “Amigos Improváveis” e agradeceu à 

Junta de Freguesia de Ferrel o envio de um exemplar. ----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Afonso Clara: 

-. Esclareceu que, na última reunião de Câmara tinha declarado que o Dr. Tiago, médico de família 

no Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, não sairia porque considerou estar devidamente 

fundamentado através das informações que havia recolhido sobre o assunto e convencido de que 

aquela situação não se concretizaria. Lamentou, por isso, o sucedido bem como a incorreção das 

suas informações.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 
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- Desejou um bom ano a todos. -------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se ao voto de congratulação à escritora Vitalina Ferreira. ----------------------------------  

- Relativamente à questão do médico de família, manifestou a sua preocupação, que considerou 

ser comum a todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que participou numa reunião com a Associação dos Concessionários de Praia do 

Concelho de Peniche e com a empresa Justdive para a efetivação de um, ou mais, cursos de 

nadadores salvadores nas Piscinas Municipais. Indicou que estava a ser trabalhada uma proposta 

de protocolo que será presente em reunião de Câmara assim que possível. ----------------------------  

- Comunicou que foi encontrada uma solução, por solicitação da Direção da Escola D. Luís de 

Ataíde, para a utilização das Piscinas Municipais pelos alunos de Educação Física para fazer face 

aos constrangimentos criados pela não utilização do Pavilhão. ------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Desejou a todos um excelente ano 2022, com muita saúde e votos de que rapidamente se possa 

voltar à normalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Associou-se à felicitação à autora Vitalina Ferreira. ----------------------------------------------------  

- Em relação à solução encontrada para colmatar a falta do espaço que estava a ser ocupado pelo 

Centro de Vacinação, disse que as Piscinas Municipais permitirão que a Educação Física seja 

complementada com a componente de natação. ------------------------------------------------------------  

- Informou que será lançado brevemente o calendário elaborado em parceria com a Associação 

Geoparque do Oeste e a National Geographic Portugal e, adiantou que a sua apresentação 

decorreria, naquele mesmo dia, pelas 16 horas no canal Youtube. ---------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
- Desejou a todos votos de um bom ano. --------------------------------------------------------------------  

- Associou-se aos votos formulados. -------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu à senhora Vereadora Ana Batalha a cortesia da distribuição do calendário que está, 

de facto, muito bem conseguido. -----------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação relativamente à questão da Taxa Turísticas da ilha da Berlenga e 

a entrada em vigor da Portaria publicada na primeira quarta-feira deste mês, porque temia que a 

pronuncia da Câmara Municipal possa ser tardia, atendendo a que a Portaria publicada definiu o 

prazo de 90 dias, a contar da sua publicação, a aplicação de uma taxa de 3,00€/ dia a partir do mês 

de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que partilhava dessas preocupações. --------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Desejou a todos os um bom ano. ----------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se aos votos endereçados. ------------------------------------------------------------------------  

- Apesar de ter havido algumas explicações relativamente aos médicos de reforço, lamentou a 

circunstância e referiu que, por vezes, devem ser tidas em conta suspeitas e/ou informações 

paralelas de que determinadas coisas vão acontecer, ainda que possam existir informações oficiais 

que digam o contrário. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ainda no âmbito da Saúde, chamou à atenção que esta semana os bebés não puderam ser pesados 

no Centro de Saúde de Atouguia da Baleia por falta de recursos humanos. Acrescentou que o 

Centro de Saúde de Atouguia da Baleia não tem condições físicas, nem tem equipamentos, pelo 

que, perante as circunstâncias e o que se tem visto nos últimos meses, na sua opinião, a Câmara 

Municipal tem de ter uma posição mais firme naquilo que são as suas reivindicações, a melhoria 

dos Cuidados de Saúde em Peniche. -------------------------------------------------------------------------  
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- Relembrou que foi solicitada uma informação sobre a Cafetaria do Parque, que não foi 

disponibilizada. Por outro lado, solicitaram que fosse atualizado o quadro sobre as concessões 

municipais que lhe foi disponibilizado, uma vez que não se consegue aferir se a informação 

disponibilizada é a mais atual. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a informação prestada relativamente à falta de recursos no Centro de Saúde de 

Atouguia da Baleia. Referiu que pretendia reunir com a senhora Dra. Ana Pisco brevemente e 

acrescentou quetinha dúvidas que fosse aquele o Centro de Saúde que a vila de Atouguia da Baleia 

precisava e adiantou que, na sua opinião, se deveria caminhar no sentido de se pressionar para a 

criação de uma Unidade de Saúde Familiar. ----------------------------------------------------------------  

- Sobre a Cafetaria do Parque comunicou que o concessionário foi notificado. -----------------------  

 

Senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Josselène Nunes: 

- Informou que o concessionário foi notificado no dia 03 de dezembro de 2021, tendo sido dado 

um período de 10 dias para se pronunciarem e os termos da notificação diziam que, não estando o 

estabelecimento em funcionamento, não estando a ser cumprido o plano de pagamentos nem a 

renda mensal, a Câmara Municipal iria avançar com a denúncia do contrato nos termos das peças 

do procedimento. Informou que não houve qualquer resposta, logo, de acordo com as instruções 

do senhor Presidente da Câmara será presente na próxima reunião de Câmara uma proposta para 

denúncia do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora vereadora Clara Abrantes: 

- Desejou a todos um bom ano e que 2022 traga bem-estar às pessoas. --------------------------------  

- Disse que a questão da Saúde precisa de uma energia muito forte, em relação aos nossos 

governantes. Relembrou que, por diversas vezes, mencionou a importância de ser tomada uma 

posição, forte, por parte da Oestecim, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deveriam 

elaborar uma proposta unanime para apresentar ao Governo, que deveria ser, também, apresentada 

à população no sentido de esta se juntar a uma só voz e fazer pressão. ---------------------------------  

- Considerando que o senhor Presidente da ARS e a senhora Diretora Executiva tiveram a 

possibilidade de estar em Peniche por causa do Centro de Vacinação Covid (CVC), referiu que 

teria sido o momento oportuno de, junto do senhor Presidente da ARS, levantar a questão do que 

estava pensado para o Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, porque não existe qualquer 

acessibilidade às pessoas que são abrangidas por aquele Centro. Relativamente à criação de uma 

Unidade de Saúde Familiar, expressou que seria necessário haver profissionais interessados em 

vir para o nosso concelho, por forma a constituir uma equipa, devendo a mesma, na sua opinião, 

abranger a zona rural do concelho de Peniche, ou seja, Atouguia da Baleia, Serra d´El-Rei e Ferrel. 

No que diz respeito ao edifício do Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, referiu que tem uma 

grande insuficiência energética. -------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente a uma questão que colocou sobre o Bairro de Santa Maria, Bloco 29-2.º Direito, 

solicitou um ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Acerca da questão do Bairro de Santa Maria referiu que o processo foi avaliado por uma equipa 

da Proteção Civil, mas que se aguardava a avaliação técnica para se verificar o que foi feito no 

passado e o que poderá ser feito no futuro. ------------------------------------------------------------------  

- Sobre a Saúde referiu que, no essencial, estava de acordo, mas adiantou que colocou a hipótese 

à senhora Dra. Ana Pisco de se avançar com uma candidatura para um novo edifício. Acrescentou 

que procurou agendar com o senhor Presidente da Oestecim, Pedro Folgado, e com o Primeiro 

Secretário essa discussão no Conselho da Saúde, porque se devia tomar uma posição. --------------  
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Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Disse que este processo tem de ser rápido. ----------------------------------------------------------------    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, para o prédio sito na Rua do Bomfim, 

em Ferrel, apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1918/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 06 de janeiro de 2022, que a 

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de declarar caducidade ao pedido de 

licenciamento apresentado em nome de Eduardo Filipe Conceição Nunes, em 22 de setembro de 

2022, para demolição de imóvel, a realizar no prédio sito na Rua do Bomfim, localidade de Ferrel, 

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

sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos constantes na proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 03 de 

janeiro de 2022, nomeadamente por se verificar que a validade da licença terminou.» (Doc. 

DPGU 879/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e 

anexo, para o prédio sito na Rua do Estádio - "Vale das Hortas", na Serra d´El-Rei, 

apresentado em nome de José Rui Salvador Chagas - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -  
Deliberação n.º 2/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 1170/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

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

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

apresentado em nome de José Rui Salvador Chagas, em 02 de junho de 2021, sobre a viabilidade 

para construção de moradia unifamiliar e anexo, a implantar no prédio sito na Rua do Estádio - 

“Vale das Hortas”, localidade de Serra d´El-Rei, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, 

nomeadamente na seguinte condição: 

3.2. Apreciado o pedido verifica-se que a ocupação pretendida não se articula, não colmata, nem 

dá continuidade ao tecido urbano existente, por outro lado, o prédio não é marginado por via 

pública pavimentada e infraestruturada, pelo que não cumpre o disposto no n.º 3.6 e alínea a) do 

n.º 3.7 do artigo 12.º do Regulamento do PDM.» (Doc. DPGU 587/21) -------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para alteração de muro e construção de piscina, para o prédio sito 

no Alto de Santa Luzia, em São Bernardino, apresentado em nome de Parcelesmeralda 

Sociedade Imobiliária, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
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Deliberação n.º 3/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2333/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura (alterações) ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-

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

licenciamento para alteração de muro e construção de piscina, a realizar no prédio sito no Alto 

de Santa Luzia, localidade de São Bernardino, apresentado em nome de Parcelesmeralda 

Sociedade Imobiliária, Lda, no dia 06 de setembro de 2019, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 

2021.» (Doc. DPGU 1010/19) --------------------------------------------------------------------------------  

 

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

o prédio sito na Rua do Vale Pastor, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Frederico 

Bernardo Vieira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 4/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2078/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, 

para o prédio sito na Rua do Val Pastor, localidade de Serra d´El-Rei, apresentado por Frederico 

Bernardo Vieira, no dia 18 de julho de 2019, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), tendo em conta que os 

elementos apresentados por parte do requerente, em resposta à audiência prévia realizada, em 

nada altera os fundamentos técnicos constantes nos pareceres emitidos pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 29 de dezembro de 2021, conforme 

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

de 11 de janeiro de 2022. 

Motivo(s) do Indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

- O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datados de 29 de dezembro de 2021. 

B – Fundamentação de direito: 

- Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação.» (Doc. DPGU 809/19) --------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia para reabilitação de edifício com demolição parcial do existente 

com preservação da fachada e construção de edifício habitacional, para o prédio sito na Rua 

1.º de Dezembro, n.º 57 a 69 e na Rua dos Hermínios, n.º 53, em Peniche, apresentado em nome 

de Proskauer Properties, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 5/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 1980/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Emitir parecer favorável com condições, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro (RJUE), com a sua atual redação, para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de Proskauer Properties, Lda, em 14 de outubro de 2021, sobre a 

viabilidade para reabilitação de edifício com demolição parcial do existente, com preservação da 

fachada e construção de edifício habitacional, para o prédio sito na Rua 1.º de Dezembro e Rua 
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dos Hermínios, localidade de Peniche, nas condições constantes na informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 11 de janeiro de 2022, nomeadamente nas seguintes 

condições: 

4.1. O edifício em apreço encontra-se em Área de Reabilitação Urbana, devendo compatibilizar-

se com a Operação de Reabilitação Urbana aprovada e publicitada, o que advém a prioridade de 

reabilitação e requalificação do centro urbano, reconhecendo-se o enquadramento da pretensão. 

Salienta-se que a pretensão contribui para a preservação e conservação da linguagem e 

identidade arquitetónica de carateriza a cidade. 

4.2. Relativamente à apreciação da inserção urbana e paisagística da proposta, na perspetiva 

formal e funcional, tendo em atenção o edificado existente e o espaço público na envolvente, julga-

se que o projeto satisfaz quanto à interpretação das referências do local, nomeadamente, dos 

valores volumétricos e morfológicos existentes na proximidade. 

4.3. Mais se informa, que o projeto de arquitetura não respeita o estalecido no artigo 37.º do 

RMUE, nomeadamente, pela ausência de lugares de estacionamento. A ausência de lugares de 

estacionamento, provoca uma sobrecarga nos níveis de serviço de infraestruturas, direcionando 

a operação urbanística para geradora de impacte semelhante a um loteamento, conforme previsto 

na alínea c) do artigo 11.º do RMUE; 

4.4. Face ao exposto no número anterior, e considerando que a operação urbanística não prevê 

cedência de áreas para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, conforme previsto 

no n.º 5 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, o interessado ficará obrigado 

ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em espécie, em sede de 

controlo prévio. 

4.5. Da análise às peças desenhadas, salienta-se que, caso o interessado venha a instruir um 

pedido de licenciamento, o projeto deverá também respeitar o seguinte: 

4.5.1. O estabelecido no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio 

em Edifícios, relativamente à distância entre vãos situados na mesma prumada, pertencentes a 

compartimentos corta-fogo distintos, bem como outras condições técnicas aplicáveis pela mesma 

portaria. 

4.5.2. O ascensor deverá respeitar as condições técnicas estabelecidas no Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 08 de agosto, na sua atual redação, salientando-se as dimensões interiores da cabina 

não devem ser inferiores a 1,10m x 1,40m, bem como outras normas técnicas aplicáveis pelo 

mesmo diploma. 

4.5.3. Os arruamentos públicos envolventes não possuem larguras suficientes para a criação de 

passeios, pelo que deverá o dono da obra manter e requalificar o remate existente de pedra 

calcária, entre a faixa de rodagem e a fachada, conforme disposto no artigo 50.º do RMUE. 

4.8. A proposta deverá considerar a iluminação pública na fachada do edifício, devendo integrar-

se de forma harmoniosa no conjunto. O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de 

licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» O senhor Vereador Filipe Sales não estava 

na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc. DPGU 989/21) --------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação com demolição total do 

existente para o prédio sito na Rua de Baixo, n.º 3 e 5, no Lugar da Estrada, apresentado em 

nome de Cristiana Raimundo Lopes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------  
Deliberação n.º 6/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e duas abstenções, do 

membro eleito pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1956/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 
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apresentado em nome de Cristiana Raimundo Lopes, em 13 de outubro de 2021, para construção 

de edifício de habitação com demolição total do existente, a realizar no prédio sito na Rua de 

Baixo, n.º 3 e 5, localidade de Lugar da Estrada, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 

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

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

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, nomeadamente por 

incumprimentos dos pressupostos patentes no parecer técnico datado de 27 de dezembro de 

2021.» O senhor Vereador Filipe Sales não estava na sala durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc. DPGU 981/21) --------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alteração de habitação e anexos, para o prédio sito na Rua 

Frei João da Santíssima Trindade, n.º 50, em Geraldes, apresentado em nome de Carlos Alberto 

Santos Completo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 7/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e duas abstenções, do 

membro eleito pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1795/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para alteração de habitação e anexos, a realizar no prédio sito na Rua Frei João 

da Santíssima Trindade, n.º 50, localidade de Geraldes, apresentado em nome de Carlos Alberto 

Santos Completo, no dia 03 de julho de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022, nomeadamente 

na seguinte condição: 

3.2. Deverá apresentar a correção à ficha de descrição da edificação e ficha de estatística para 

dar cumprimento ao parecer técnico do gabinete de saneamento, de 19 de outubro de 2021.» O 

senhor Vereador Filipe Sales não estava na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc. 

DPGU 589/21) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para legalização de alteração de moradia unifamiliar e anexo, para 

o prédio sito na Rua 1.º Maio, n.º 28, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria João 

da Conceição Feliciano - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------  
Deliberação n.º 8/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e duas abstenções, do 

membro eleito pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2221/21) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

licenciamento para legalização de alteração de moradia unifamiliar e anexo, a realizar no prédio 

sito na Rua 1.º Maio, n.º 28, localidade de Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Maria João 

da Conceição Feliciano, no dia 17 de setembro de 2019, conforme proposta de despacho da Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022.» O 

senhor Vereador Filipe Sales não estava na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc. 

DPGU 1048/19) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para construção de imóvel comercial e habitacional, para o prédio 

sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, apresentado em 

nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----  
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Deliberação n.º 9/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e duas abstenções, do 

membro eleito pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2384/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de janeiro de 2022, que a 

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

«Aprovar os projetos de obras de urbanização e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do 

disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

(RJUE), apresentado no dia 13 de outubro de 2009, em nome de Maria Fernanda Martins Matias 

Garcia, para construção de edifício comercial e habitacional, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 

2022, nomeadamente nas condições dos pontos 6 e 7 do parecer técnico datado de 04 de janeiro 

de 2022.» O senhor Vereador Filipe Sales não estava na sala durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc. DPGU 307/09) --------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação bifamiliar, garagem, 

muro de vedação e construção de anexo, para o prédio sito na Rua do Brejo, 57, em Ferrel, 

apresentado em nome de Teresa Santos Martins Marques - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 10/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1979/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para legalização de edifício de habitação bifamiliar, garagem, muro de vedação 

e construção de anexo, a realizar no prédio sito na Rua do Brejo, 57, localidade de Ferrel, 

apresentado em nome de Teresa Santos Martins Marques, no dia 22 de julho de 2021, conforme 

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

de 07 de janeiro de 2022, nomeadamente na seguinte condição: 

4.6.1. Encontra-se em falta os alçados laterais. Deverá o requerente entregar estes elementos em 

simultâneo com a entrega dos projetos de especialidades; 

4.6.2. O projeto de arquitetura deverá conter peças desenhadas e escritas que descrevam as áreas 

comuns e as áreas privadas, considerando que se trata de uma moradia bifamiliar e a posterior 

formalização de propriedade horizontal;  

4.6.3. Deverá o requerente apresentar os elementos processuais corrigidos em conformidade com 

a informação técnica do Gabinete de Saneamento e apreciação liminar, datada de 15 de novembro 

de 2021, em anexo, salientando-se a necessidade de atualização da certidão da conservatória do 

registo predial.» (Doc. DPGU 676/21) ----------------------------------------------------------------------  

 

11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de estabelecimento de 

hospedagem, para o prédio sito na Rua do Moinho, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado 

em nome de Finaldeia - Construção Civil, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------  
Deliberação n.º 11/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2390/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para o pedido de informação prévia sobre a viabilidade para 

construção de estabelecimento de hospedagem, para o prédio sito na Rua do Moinho, localidade 

de Casais de Mestre Mendo, apresentado por Finaldeia-Construção Civil, Lda., no dia 21 de maio 

de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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dezembro, na sua atual redação (RJUE), tendo em conta que os elementos apresentados por parte 

da requerente, em resposta à audiência prévia realizada, em nada altera os fundamentos técnicos 

constantes nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datados de 23 de dezembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022. 

Motivo(s) do Indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

- O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datados de 23 de dezembro de 2021. 

B – Fundamentação de direito: 

- Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação.» (Doc. DPGU 452/21) --------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de informação prévia para possibilidade de obras de edificação, para o prédio sito 

em Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado em nome de Ruvo & Malmqvist - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 12/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 1881/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

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

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

apresentado em nome de Ruvo & Malmqvist, em 10 de agosto de 2021, sobre a viabilidade para 

possibilidade de obras de edificação, a implantar no prédio sito em Ninho do Corvo, localidade 

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

Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, nomeadamente por: 

4.1. A implantação da moradia proposta coincide a Faixa de Proteção Costeira, definida no anexo 

I da carta de ordenamento do PDM - Regime de Proteção e Salvaguarda da Orla Costeira por 

adaptação ao POC-ACE, publicada pelo aviso n.º 14342/2019, de 16 de setembro. De acordo com 

o estabelecido no artigo 21.º-F, do Regulamento do PDM, na Faixa de Proteção Costeira são 

interditas nova edificações, não tendo a operação urbanística proposta enquadramento nas 

exceções previstas no mesmo artigo.» (Doc. DPGU 739/21) --------------------------------------------  

 

13) Pedido de informação prévia sobre edificação de moradia unifamiliar, para o prédio sito 

na Rua do Talefe, em Ferrel, apresentado em nome de Isidoro Soares Teodoro - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 13/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 1998/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Emitir parecer favorável com condições, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro (RJUE), na sua atual redação, para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de Isidoro Soares Teodoro, em 11 de agosto de 2021, sobre a viabilidade 

para construção de moradia unifamiliar, nas condições constantes na informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 11 de janeiro de 2021, nas seguintes condições: 

4.1. Face aos escassos elementos processuais e por falta de projeto para uma determinada 

operação urbanística, não é possível aos serviços informar de modo detalhado sobre o pedido. O 

presente parecer técnico baseia-se apenas na análise do prédio perante a classificação de espaços 

atribuída pelo PDM.  

4.2. Citando o descrito na memória descritiva apresentada, o interessado procura saber 

“principalmente no que respeita aos Espaços Urbanos e Urbanizáveis, (...) da possibilidade de 

edificação de casa de habitação própria.”. Perante este enquadramento, cumpre informar que é 
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viável a construção de edificações destinadas a habitação, que respeitem as tipologias e 

morfologias do lugar, a cércea, a volumetria e as referências dominantes. 

Considerando as tipologias existentes na mesma frente de rua, o edifício de habitação a propor 

deverá corresponder ao tipo de moradia, com altura de fachada equivalente a dois pisos, devendo 

implantar-se em espaços urbanos e respeitar o alinhamento das edificações existentes na mesma 

frente de rua. 

4.3. Sem prejuízo do transmitido no ponto anterior, em espaços urbanizáveis os valores máximos 

a observar relativos ao índice de construção bruta é de 0,5 (50%), face à área relativa a esta 

classe de espaços, sendo que, em Espaços Urbanos, não se verifica índice de construção máximo, 

devendo, todavia, respeitar as restantes disposições legais e regulamentares supramencionadas. 

4.4. A edificação a propor deverá conciliar o estabelecido no artigo 23.º do RMUE, quanto aos 

afastamentos mínimos às estremas da propriedade, com a morfologia dominante no lugar, tendo 

em consideração a valorização do conjunto edificado e a inserção harmoniosa na estrutura 

urbana e na paisagem envolvente.  

4.5. 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, devendo, no caso 

em apreço, prever a execução de um passeio com um perfil entre 1,50m e 2,25m de largura, 

dependendo das referências existentes na envolvente.  

4.6. Para além das condições gerais apresentadas, qualquer operação urbanística a apresentar 

deverá respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis e específicos ao programa e 

uso pretendido e admissível. 

O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do 

RJUE.» (Doc. DPGU 746/21) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia e muros, 

para o prédio sito na Rua de São João, n.º 34, em Peniche, apresentado em nome de Sílvia 

Correia de Sousa - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 14/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1818/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

apresentado em nome de Sílvia Correia de Sousa, em 04 de agosto de 2021, para demolição do 

existente e construção de moradia e muros, a realizar no prédio sito na Rua de São João, n.º 34, 

localidade de Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), pelos motivos e com os fundamentos 

constantes na proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, nomeadamente por: 

3.1. Conforme a descrição da certidão da Conservatória do Registo Predial e projeto existe uma 

habitação de dois pisos e logradouro, que a requerente pretende a demolição total para construir 

uma nova habitação de dois pisos e sótão (habitação) com a ocupação de parte do logradouro 

posterior também com dois pisos, o que permite uma moradia com 7 quartos. De acordo com o 

estipulado no n.º 1.3. do artigo 27.º do Regulamento do PDM, a altura da edificação não poderá 

exceder a cércea modal da frente edificada. Assim, a cércea desta edificação deve considerar a 

altura das habitações referentes á frente de rua, o que não se verifica, uma vez que apenas 

considerou a altura da moradia contígua a poente. 

Da observação do alçado principal e cotas representadas no levantamento topográfico, 

considera-se que a cércea de 7,20m é excessiva, dado que a cércea modal será entre os 6,50m e 
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os 6,70m no máximo.  

3.2. Os logradouros posteriores devem garantir o afastamento mínimo de 5,00m para edificações 

do tipo moradia, com o máximo de dois pisos, conforme o disposto no n.º 2 do 23.º do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), no entanto, considerando a configuração do 

prédio e as características das construções existentes nos logradouros das habitações vizinhas, 

salvo melhor opinião poderá ser autorizada a implantação proposta, mas apenas com 1 piso. 

3.3. As áreas da cozinha / suplemento obrigatório e sala não cumprem as áreas mínimas definidas 

no artigo 66.º do RGEU.» (Doc. DPGU 722/21) -----------------------------------------------------------  

 

15) Pedido de legalização de alterações em moradia unifamiliar e legalização de construção de 

anexo, para o prédio sito na Rua D. Pedro I, n.º 27, em Ferrel, apresentado em nome de Natércia 

de Oliveira Rosa Macedo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------  
Deliberação n.º 15/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela Coligação 

Democrática Unitária, e duas abstenções, pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

aprovar a proposta (n.º 1725/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de janeiro de 

2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de 

atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar e legalização de 

construção de anexo, a realizar no prédio sito na Rua D. Pedro I, n.º 27, localidade de Ferrel, 

apresentado em nome de Natércia de Oliveira Rosa Macedo, no dia 19 de julho de 2021, conforme 

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

de 07 de janeiro de 2022, nomeadamente na seguinte condição: 

4.2. Deverá apresentar a correção da ficha de descrição da edificação, conforme o parecer do 

gabinete de saneamento, datado de 11 de outubro de 2021.» (Doc. DPGU 644/21) -----------------  

 

16) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de 

vedação, para o prédio sito na Rua Principal, no Casal Moinho, apresentado em nome de Paulo 

Sérgio Robalo Estrelinha - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------  
Deliberação n.º 16/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1989/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, 

a realizar no prédio sito na Rua Principal, localidade de Casal Moinho, apresentado em nome de 

Paulo Sérgio Robalo Estrelinha, no dia 24 de agosto de 2021, conforme proposta de despacho da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 

2022, nomeadamente nas seguintes condições: 

4.3.1. Observa-se que o compartimento designado por “sala”, relativo a compartimento de 

habitação, apresenta um vão com um afastamento à estrema lateral inferior a 5m, condicionando 

futuras operações urbanísticas que venham a ser propostas para o prédio adjacente, face ao 

disposto no artigo 60.º do RGEU. Perante este enquadramento, deverá ser reformulado o projeto 

de arquitetura com a anulação do referido vão da “sala”, garantido a iluminação e ventilação 

através dos outros vãos propostos para o mesmo compartimento, que respeitam o artigo 

mencionado.  
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4.3.2. Observa-se que a proposta não respeita o estabelecido no artigo 23.º do RMUE, 

considerando o espaço alpendrado proposto a sul da moradia, junto à “sala”. De acordo com o 

estabelecido nas alíneas m) e n) do artigo 2.º do mesmo Regulamento, os espaços alpendrados 

são contabilizados em área bruta de construção ena área de implantação, pelo que, integrados 

no edifício relativo à moradia e considerando a estrutura urbana envolvente, devem respeitar o 

estabelecido no artigo 23.º, quanto aos afastamentos mínimos regulamentares à extrema. Perante 

este enquadramento, deverá ser anulado o espaço alpendrado a sul, ou ser transformado em 

elemento arquitetónico meramente ornamental, que não se inclua no somatório de áreas de 

construção ou de implantação. 

4.3.3. Prevendo o impacto que poderá causar na imagem do conjunto e da envolvente próxima, 

deverá ser evitada a utilização de sistema de termossifão na cobertura da moradia.  

4.3.4. 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. Afigura-

se na planta de implantação o desenho das obras de urbanização, nomeadamente, a execução de 

um passeio com perfil de 2,25m. Julga-se que o desenho proposto é satisfatório e que se coaduna 

o existente na mesma frente rua. Mais se informa, que o material a prever para a execução do 

passeio deverá assemelhar-se ao existente na frente de rua, nomeadamente, pavé de betão.» (Doc. 

DPGU 789/21) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Pedido de licenciamento para demolição, legalização de alterações e ampliação de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 43, em Peniche, 

apresentado em nome de Maria José Duarte de Oliveira Lúcio - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 17/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 1931/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para demolição, legalização de alterações e ampliação de moradia unifamiliar 

existente, a realizar no prédio sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 43, localidade de 

Peniche, apresentado em nome de Maria José Duarte de Oliveira Lúcio, no dia 14 de outubro de 

2020, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 07 de janeiro de 2021, nomeadamente na seguinte condição: 

1.1. Verifiquei que no essencial foi dado cumprimento ao ponto 3 do mencionado parecer técnico, 

exceto no que se refere á entrega do documento da Ordem dos Engenheiros e seguro de 

responsabilidade civil do técnico responsável pelo condicionamento acústico.» (Doc. DPGU 

978/20) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Pedido de licenciamento para construção de habitação unifamiliar, anexo, piscina e muro 

de vedação, para o prédio sitio no Sitio da Bica, em de Ferrel, apresentado em nome de Jacinto 

Oliveira Ferreira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 18/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2272/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativamente ao pedido 
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de licenciamento para construção de habitação unifamiliar, anexo, piscina e muro de vedação, a 

realizar no prédio sito em Sítio da Bica, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Jacinto 

Oliveira Ferreira, no dia 27 de setembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

3.2. Todavia, o licenciamento da operação urbanística deverá ficar condicionado ao seguinte: 

3.2.1. Observa-se que o compartimento designado por “sala” no piso superior e a “cozinha” 

apresentam vãos, orientados a nascente, com um afastamento à estrema lateral inferior a 5m, 

condicionando futuras operações urbanísticas que venham a ser propostas para o prédio 

adjacente, face ao disposto no artigo 60.º do RGEU. Perante este enquadramento, deverá ser 

reformulado o projeto de arquitetura com a anulação dos vãos mencionados, garantido a 

iluminação e ventilação através dos outros vãos propostos para os mesmos compartimentos, que 

respeitam o artigo mencionado. 

3.2.2. Observa-se que a chaminé de extração de fumos da cozinha não respeita o estabelecido no 

artigo 113.º do RGEU, uma vez que apresenta uma altura inferior à parte mais elevada da 

cobertura do edifício. Perante este enquadramento e perspetivando a altura que a chaminé terá 

de respeitar, sugere-se que a mesma seja relocalizada para junto (adjacente ou integrado) do 

volume do piso superior, de modo a integrar-se harmoniosamente no conjunto proposto. 

3.2.3. Relativamente a sistemas solares térmicos a prever na cobertura, informa-se que o sistema 

de termossifão deverá ser evitado, considerando o impacto que este tipo de equipamento causa na 

imagem do conjunto do edifício, da paisagem e da estrutura urbana. Aplicando-se este tipo de 

solução, a mesma poderá ser localizada na cobertura do anexo proposto. 

3.2.3. De acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é competência do requerente 

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

o dono da obra acautelar a execução do passeio público, com largura e materiais iguais aos 

existentes na frente da moradia adjacente a poente (calçada “à portuguesa” em pedra calcária 

branca), bem como prever o remate do pavimento da faixa de rodagem com o lancil. Para 

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

a veículos à propriedade, devendo o passeio manter uma cota constante de superfície de 

pavimento. 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.» (Doc. DPGU 916/21) --------------------------------------------------------------  

 

19) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, comércio e/ou 

serviços e muros de vedação, para o prédio sito na Urbanização Paraíso, L177, nos Casais 

Mestre Mendo, apresentado em nome de Paulo Jorge da Costa Pedro - Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 19/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2104/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para construção de edifício de habitação coletiva, comércio e/ou serviços e 

muros de vedação, a realizar no prédio sito na Urbanização Paraíso, L177, localidade de Casais 

Mestre Mendo, apresentado em nome de Paulo Jorge da Costa Pedro, no dia 09 de agosto de 

2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022, nomeadamente nas seguintes condições: 

3.3. Prevendo o impacto que poderá causar na imagem do conjunto e da envolvente próxima, 
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deverá ser evitada a solução de sistema de termossifão na cobertura do edifício, de modo a 

garantir a atuação em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º do RMUE. 

3.4. O pedido deverá ser complementado com os elementos processuais a reformular, em 

conformidade com a informação do Gabinete de Saneamento Liminar, datada de 06 de dezembro 

de 2021, em anexo, podendo entregar os mesmos em fase de apresentação de projetos de 

especialidades de engenharia.» (Doc. DPGU 732/21) ----------------------------------------------------  

 

20) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia, para o prédio 

sito em "Charneca", nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome de Aníbal Martinho 

Conceição Jorge - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 20/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela Coligação 

Democrática Unitária, e duas abstenções, pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

aprovar a proposta (n.º 2142/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de janeiro de 

2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de 

atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Emitir parecer favorável com condições, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro (RJUE), na sua atual redação, para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de Aníbal Martinho Conceição Jorge, em 29 de setembro de 2021, sobre a 

viabilidade para construção de moradia, para o prédio sito em “Charneca”, localidade de Casais 

Mestre Mendo, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 12 de janeiro de 2022, nomeadamente nas seguintes condições: 

1. Face aos escassos elementos processuais disponibilizados e por falta de projeto de arquitetura, 

não é possível aos serviços informar de modo mais detalhado sobre o pedido. O presente parecer 

técnico baseia-se somente na análise do prédio perante a classificação dos espaços atribuída pelo 

PDM. 

2. O interessado refere na memória descritiva apresentada que pretende saber se “... é possível a 

construção de uma casa de habitação de rés-do-chão com área de 100m²”. Perante este 

enquadramento, cumpre informar que, no prédio em apreço, é viável a construção de edifício de 

habitação. Este, deverá respeitar as características morfológicas e tipológicas dominantes na 

envolvente.  

3. Considerando que o interessado pretende construir uma moradia, de apenas um piso, julga-se 

que o número de pisos proposto se enquadra nas tipologias existentes na mesma frente de rua, 

devendo a mesma implantar-se em Espaços Urbanos e respeitar o alinhamento das edificações 

existentes na mesma frente de rua.  

4. Sem prejuízo do ponto anterior, a operação urbanística a propor deverá cumprir os 

afastamentos mínimos regulamentares às estremas da propriedade, conforme o estabelecido no 

artigo 23.º do RMUE de Peniche. 

5. Mais se informa, que de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é da competência 

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

O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do 

RJUE.» (Doc. DPGU 934/21) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de 

vedação, para o prédio sito na Rua do Ribeirinho, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome 

de Fabiana Gregório Faustino - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------  
Deliberação n.º 21/2022: Deliberado, por maioria, com seis votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 

Democrata, e uma abstenção, do membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2460/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 
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seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------  

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

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

de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, a 

realizar no prédio sito na Rua do Ribeirinho, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Fabiana Gregório Faustino, no dia 27 de maio de 2021, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 

2022, nomeadamente nas seguintes condições: 

1. Analisados os elementos processuais, verifica-se que existe uma incongruência entre a memória 

descritiva do plano de acessibilidades e os restantes elementos entregues, nomeadamente, no que 

se refere ao número de pisos. 

2. Considerando a dimensão do vão face à área do compartimento de habitação, observa-se que 

a cozinha da moradia não cumpre as condições mínimas de ventilação e iluminação natural, 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 71.º do RGEU. 

3. Deverá ser revista a altura do muro confinante com o arruamento público nos acessos ao prédio 

(pedonal e veículos), para que esteja em conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 31.º 

do RMUE. 

4. No que se refere às obras de urbanização a executar, no âmbito das competências deste serviço, 

considera-se satisfatório o desenho proposto e que contribui para a requalificação do perfil do 

arruamento público. Assim, de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é competência 

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

prédio. Deverá o dono da obra acautelar a execução do passeio público com aplicação de calçada 

à portuguesa (calcário banco) colmatada com lancil, com um perfil mínimo de 1,50m de largura, 

livre de obstáculos (artigo 38.º do RMUE), bem como acautelar a execução do remate do 

pavimento da faixa de rodagem com o lancil (3,25m ao eixo do arruamento público). Para 

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

a veículos à propriedade.  

5. Deverá ainda o requerente formalizar a cedência gratuita de área para o domínio público 

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

específicos para o efeito.» (Doc. DPGU 492/21) ----------------------------------------------------------  

 

22) Requerimento de cedência de terreno relativo ao pedido de licenciamento para construção 

de edifício de habitação coletiva, para o prédio sito na Rua das Flores - Relva Longa, no Lugar 

da Estrada, apresentado em nome de Rogério Costa Sousa Glória - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 22/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2441/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 12 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Aceitar a cedência da área de 674,60 m2, a desanexar do prédio urbano, sito na Rua das Flores 

- Relva Longa, localidade de Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche, sob o n.º 1249, e inscrito na Matriz Predial Urbana 

da respetiva freguesia, sob o artigo 9656-P, para ser integrada no domínio público, 

nomeadamente para cumprimento do alinhamento previsto no Processo 1035/20.» (Doc. DPGU 

1035/20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Operação de destaque de parcela, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche, 

apresentado em nome de Luis Manuel Conceição Rodrigues Veríssimo - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 23/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2325/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 12 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 
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original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Aprovar a operação de destaque de parcela verificando-se que o prédio está inserido em 

perímetro urbano de acordo com o PDM de Peniche e estão reunidas as condições constantes no 

n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), 

relativamente ao pedido de certidão de destaque de parcela, a realizar no prédio sito na Estrada 

Remédios, localidade de Peniche, apresentado em nome de Luís Manuel Conceição Rodrigues 

Veríssimo, no dia 02 de dezembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022.» (Doc. DPGU 

1156/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Pedido de licenciamento para construção de moradia multifamiliar e muros de vedação, 

para o prédio sito na Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Álvaro da Conceição 

Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 24/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2022/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para construção de moradia multifamiliar e muros de vedação, a realizar no 

prédio sito na Rua da Palmeira, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Álvaro da 

Conceição Oliveira, no dia 10 de julho de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

4.1. Devem ser apresentadas as peças escritas corrigidas, conforme o parecer técnico do gabinete 

de saneamento, de 16 de novembro de 2021. 

4.3. Faz parte da proposta a execução do passeio e estacionamentos na frente do prédio (artigo 

50.º do RMUE), de acordo com o plano de alinhamentos aprovado. 

4.4. A garantia do cumprimento das acessibilidades nas habitações e da inteira responsabilidade 

do técnico autor do projeto, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, 

na atual redação.» (Doc. DPGU 569/20) -------------------------------------------------------------------  

 

25) Pedido de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar em moradia bifamiliar, 

para o prédio sito na Rua Nova, n.º 7, em Bufarda, aprovado em nome de Francisco da 

Conceição Correia - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 25/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três abstenções, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 2237/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

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

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

de licenciamento para alteração de moradia unifamiliar em moradia bifamiliar, a realizar no 

prédio sito na Rua Nova, n.º 7, localidade de Bufarda, apresentado em nome de Francisco da 

Conceição Correia, no dia 23 de novembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de janeiro de 2022, 

nomeadamente nas seguintes condições: 

4.2. Todavia, deverá ser apresentado um conjunto de peças escritas e desenhadas que distinga as 

áreas privadas das áreas comuns, considerando o regime de propriedade horizontal a constituir 
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posteriormente, salientando-se que ambas as frações devem ser dotadas de estacionamento 

privado, face ao estabelecido na alínea d) do n.º 3.2, do artigo 11.º, do Regulamento do PDM e 

no artigo 37.º do RMUE. As peças solicitadas devem também indicar a correspondência dos 

lugares de estacionamento a cada fração, podendo o requerente apresentar em simultâneo com a 

entrega dos projetos de especialidades de engenharia.  

4.3. Mais se informa, que deverá o requerente apresentar os elementos processuais corrigidos e 

em conformidade com o parecer técnico do Gabinete de Saneamento e Apreciação Liminar, 

datado de 17 de dezembro de 2021, em anexo, em sede de entrega de projetos de especialidades.» 

(Doc. DPGU 1108/21)------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

26) Protocolo de adesão à Rede Nacional de Município Amigos da Juventude a celebrar entre 

o Município de Peniche e a Federação Nacional das Associações Juvenis, no âmbito da– 

Pelouro da Juventude: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 26/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 71/2022) do senhor Vereador Ângelo 

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

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 06 de janeiro de 2022, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas 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 celebração de 

Protocolo de Cooperação da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude com a FNAJ – 

Federação Nacional das Associações Juvenis.» (Doc. NIPG 451/22) ----------------------------------  

 

27) Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Desafio de 

Heróis - Academia de Karate - Do Shotokan, para a utilização do ginásio do Pavilhão D. Luis 

de Ataíde, para desenvolvimento da atividade – Pelouro do Desporto: -------------------------------  
Deliberação n.º 27/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 62/2022) do senhor Vereador Ângelo 

Marques, 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 prevista na alínea u) do n.º 1 do 

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

anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e Associação Desafio de Heróis - Academia de 

Karaté-do Shotokan, que tem como objeto definir os termos da utilização do ginásio do Pavilhão 

D. Luis de Ataíde pela Associação Desafio de Heróis-Academia de Karaté-do Shotokan para 

desenvolvimento da sua atividade desportiva, nomeadamente treinos.» (Doc. NIPG 869/22) ------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

28) Arrendamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e Parque Aquático de 

Peniche – Pelouro do Património Municipal: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 28/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e três votos contra, dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 9/2022) do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de janeiro de 2022, que a 

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

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, n.º 1012/2021, tomada na reunião realizada 

a 19 de novembro de 2021, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal para que autorize, no uso da competência 
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prevista na aliena i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal a: 

1. Dar início ao procedimento com vista ao arrendamento do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo e Parque Aquático de Peniche através de concurso público; 

2. Aprovar as condições gerais constante no programa de procedimento e caderno de encargos, 

em anexo; 

3. Designar como membros do Júri do procedimento: Josselène Nunes, Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, que presidirá, Miguel Carvalho, Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Ricardo Graça, Técnico 

Superior, e como membros suplentes Tânia Neves, Técnica Superior da DAF, e Ana Nunes, 

Técnica Superior da DAF; 

4. Delegar no Júri do procedimento as competências de: prestar esclarecimentos e retificações, 

que vierem eventualmente a ser solicitados pelos interessados, sobre as peças do procedimento; 

conduzir o ato público; analisar e avaliar as propostas e elaborar um relatório fundamentado, 

onde consta a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação bem como a fundamentação 

das exclusões e proposta de adjudicação.» 

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

29) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2021, e fundos disponíveis referentes a 

novembro e dezembro de 2021 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 29/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 20/2022, 

datada de 06 de janeiro de 2022, referente aos mapas de controlo orçamental da receita, controlo 

orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2021, 

e fundos disponíveis referentes a novembro e dezembro de 2021. (NIPG 554/22) -------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

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

transporte das crianças, no ano letivo 2021/2022 – Pelouro da Educação: --------------------------  
Deliberação n.º 30/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 23/2022) da senhora Vereadora Ana 

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

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a deliberação da Câmara Municipal com o n.º 756/2021, de 23 agosto, e a 

necessidade de atualização do valor a atribuir à Associação União e Cultural de São Bernardino 

para fazer face ao aumento do número de alunos que se encontram a ser transportados, conforme 

deliberação da Câmara Municipal n.º 854/2021, de 20 de setembro, e os meus Despachos emitidos 

ao abrigo de subdelegação de competências alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, sob os registos n.º 2517, de 18 de novembro, 

n.º 2512, de 18 de novembro, e n.º 2785, de 02 de dezembro, proponho que a Câmara Municipal, 

no uso da competência estabelecida nas alíneas hh) e gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um subsídio à Associação União e Cultural de São 

Bernardino, no valor 25€ por aluno/mês, no valor total de 875,00€, como contrapartida pela 

utilização do transporte desta associação por parte dos alunos: 

- 1 aluno, durante sete meses, entre dezembro de 2021 e junho de 2022, para a EB Serra d´El-Rei; 

- 1 aluno, durante seis meses, entre janeiro e junho de 2022, para o JI de Geraldes; 

- 2 alunos, durante 9 meses, entre outubro de 2021 e junho de 2022, para o Centro Escolar da 

Atouguia da Baleia; 

- 2 alunos que foram transportados, durante dois meses, em outubro e novembro, para o Centro 
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Escolar da Atouguia da Baleia.» (Doc. NIPG 566/22) ----------------------------------------------------  

 

31) Atribuição de apoio financeiro ao Península de Peniche Surf Clube, no âmbito do Circuito 

Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2021 – Pelouro do Desporto: -----------------------------  
Deliberação n.º 31/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 61/2022) do senhor Vereador Ângelo 

Marques, datada de 11 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando a solicitação do Península de Peniche Surf Clube, registo n.º 21866, de 30 de 

novembro de 2021, relativo à coorganização do evento desportivo – Circuito Nacional de 

Bodyboard Crédito Agrícola 2021, em Peniche, e o adiamento do mesmo, 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 o apoio financeiro no valor de 2.216,00€ (dois mil 

duzentos e dezasseis euros) ao Península de Peniche Surf Clube para fazer face à despesa 

suplementar relativo ao alojamento.» (Doc. NIPG 25791/21) -------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

32) Política Pública de Mobilidade: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 32/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento do memorando enviado pela 

Oestecim – Comunidade Intermunicipal, registado sob o n.º 22572, em 10 de dezembro de 2021, 

relativo à Política Pública de Mobilidade. (NIPG 26684/21) ---------------------------------------------  

 

33) Parecer sobre a proposta de tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos para 2022 

do Município de Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 33/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer da ERSAR – 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, registado sob o n.º 23679, em 29 de 

dezembro de 2021, sobre a proposta de tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos para 

2022 do Município de Peniche. (NIPG 27956/21) ---------------------------------------------------------   

 

34) Parecer sobre a tarifa de transição para 2022 da Valorsul: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 34/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento da decisão sobre a tarifa de 

transição para 2022 da Valorsul, registada sob o n.º 199, em 04 de janeiro de 2022. (NIPG 236/22) 

 

35) Representante do Ordenamento do Espaço Marítimo: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 35/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 638/2021, 

datado de 27 de outubro de 2021, da Oestecim - Comunidade Intermunicipal, sobre a nomeação 

do senhor Presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino Batista Antunes, como membro 

efetivo e do senhor Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Manuel Cavaleiro 

Chicharro, como membro suplente, para a Comissão Consultiva de acompanhamento do 

desenvolvimento do Plano de situação Zona do Espaço Marítimo Nacional. (NIPG 23111/21) ----  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 

36) Despacho emitidos ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no 

Presidente da Câmara Municipal:---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 36/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho emitido ao 

abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara Municipal, 

relativo às alterações permutativas ao orçamento do Município de Peniche, registadas sob o n.º 

2959, 2980, 2982/2021 e 3/2022 (modificação n.º 24, 25, 26 de 2021 e 1 de 2022). -----------------  
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 37/2022: 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 doze horas e quarenta 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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da 

Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ---------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

28 de janeiro 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


