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ATA N.º 2/2022 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 

 

Aos vinte e oito 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) Pedido de licenciamento para estacionamento provisório, para o prédio sito na 

Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, apresentado em nome de NIS 8 - Imobiliária e 

Investimento, S.A. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização, alteração e ampliação de moradia, 

para o prédio sito na Rua dos Penedos, n.º 12, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Elsa 

Maria da Costa Almeida – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para alteração de muro de vedação, para o prédio sito 

na Avenida da Praia, em Consolação, apresentado em nome de Maria da Graça Alves Rafael – 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Casal, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em 

nome de Florindo Gomes Aguiar – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para demolição parcial de edifício existente e 

construção de edifício de habitação coletiva (4 fogos), para o prédio sito no Largo Dr. Manuel 

Pedrosa, n.º 13, em Ferrel, apresentado em nome de Maria Margarida Silva Duarte – Pelouro do 

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

 ------------------- 6) Comunicação prévia para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, para o prédio sito na Urbanização do Casal Moinho, no Casal Moinho, apresentado em 

nome de Afonso José Sousa Bandeira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício multifamiliar e 

muro, para o prédio sito em Beco do Eduardo, n.º 1, em Consolação, apresentado em nome de Ana 

Cristina Mateus Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 8) Requerimento de cedência, relativo ao pedido de licenciamento para demolição 

total e construção de habitação unifamiliar, garagem e muros para o prédio sito na Rua da 

Liberdade, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Edite Andrade Santos Vala - Pelouro do 

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

 ------------------- 9) Requerimento de cedência, relativo ao pedido de licenciamento para demolição 

total do existente e construção de moradia unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, para o 

prédio sito no Caminho do Meio, n.º 16 A, em Peniche, apresentado em nome de António Alberto 

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

 ------------------- 10) Requerimento de alterações no decurso da obra relativo ao licenciamento para 

ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Vale, n.º 3, em São Bernardino, 

apresentado em nome de António Manuel Ricardo Estevão - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros, 

para o prédio sito na Rua da Bela Vista, na Serra d'El-Rei, apresentado em nome de Joaquim 
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Aleixo Martins Soares - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------  

 ------------------- 12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício 

destinado a habitação multifamiliar e comércio / serviços, para o prédio sito no Sítio da Bica, em 

Ferrel, apresentado em nome de Radar - Construção Civil, Lda. - Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de uma 

moradia unifamiliar, para o prédio sito no Caminho do Fundo, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de Vítor José Rosa Prioste - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para demolição de edifício existente e construção de 

moradia unifamiliar e muro de vedação, para o prédio sito na Rua da Alegria, em Ferrel, 

apresentado em nome de Carlos Simões Soares - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-----------  

 ------------------- 15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição do existente 

e construção de dois edifícios unifamiliares com destaque de parcela e cedência, para o prédio sito 

na Rua da Bela Vista, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de Terraços da Atouguia 

Construções, Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------  

 ------------------- 16) Proposta de delimitação da Unidade de Execução, para o prédio sito em 

Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado em nome de Ana Filipa Dinis - Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 17) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de operação de 

loteamento, para o prédio sito em Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado em nome de Ana Filipa 

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

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

para construção de moradia bifamiliar, garagem, churrasqueira, piscina e muros de vedação, para 

o prédio sito na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Terraços da 

Atouguia Construções, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------  

 ------------------- 19) Revisão do Plano Diretor Municipal (discussão e análise) – Pelouro do 

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

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

 ------------------- 20) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização do processo respeitante ao aditamento n.º 1 ao alvará de obras de construção n.º 

139/20 processo de infraestruturas n.º 674/20, relativas às obras de urbanização, no âmbito do 

processo n.º 1414/19 - execução de passeios e espaços verdes de utilização coletiva, na zona 

envolvente ao estabelecimento de comércio e retalho), sitas na rua azeredo Perdigão, em Peniche, 

em nome de Real Estate Manaldi, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------  

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

São Marcos, n.º 5 e n.º 5B, Lugar da Estrada, Atouguia da Baleia, requerida por Maria de Fátima 

Martins Cordeiro Pinto - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------  

 ------------------- 22) Nomeação de comissões de vistorias previstas no âmbito do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação (RJUE), para efeitos de receções provisórias e definitivas das obras 

de urbanização - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução, 

da empreitada de “construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia” (Proc. 441.B/OM), em 

nome de António Saraiva e Filhos, Lda. - Pelouro das Obras Municipais; -----------------------------  

 ------------------- 24) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva de 

equipamento afetos à empreitada de “construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia” (Proc. 

441.B/OM) - Pelouro das Obras Municipais; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, suspensão total dos 

trabalhos (proc. 445.B/OM) - Pelouro das Obras Municipais; 

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 26) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Espaço Sénior São 

Leonardo, para dinamização de disciplina “Museus e Património Local” no quadro da oferta letiva 

para o ano letivo 2021/2022 – Pelouro da Cultura; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche, a 

Associação Concessionário Praias de Peniche e a Justdive - Underwater Experiences, para 

promoção e desenvolvimento do curso de nadador-salvador no concelho de Peniche – Pelouro do 

Turismo; ---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, o Instituto Politécnico de 

Leiria e o Instituto de Bolsas de Estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

de Moçambique, para apoio aos estudantes selecionados pelo Instituto de Bolsas de Estudo do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, nos cursos Técnicos 

Superiores Profissionais ministrados pelo Politécnico de Leiria – Pelouro da Intervenção Social; - 

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

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

de 2022 – Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2021/2022 – Alteração ao 

valor (candidatura 2) – Pelouro da Solidariedade Social; -------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Casuística do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, ano 2021 – 

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

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

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

de 2021/2022 – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Oferta profissional da EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de 

Vasconcelos – Escola de Hotelaria de Peniche, no ano letivo 2022/2023 – Pelouro da Educação;  

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

 ------------------- 34) Concurso público para prestação de serviços de recolha, transporte e gestão 

de resíduos da ETAR de Peniche – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; -------------  

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

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

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

referentes a dezembro de 2021 e janeiro de 2022 – Pelouro das Finanças;-----------------------------  

 ------------------- 36) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita, da Despesa e Plano 

Plurianual de Investimentos, para o ano de 2022 (modificação 1) – Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Fluxos de caixa para o ano 2021 – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 38) Atribuição de apoio para a realização do 1.º European Meeting of Prehistoric 

PhD Student – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 39) Quotização/Comparticipação do Município na Comunidade Intermunicipal 

do Oeste 2022 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 40) Despachos emitidos ao abrigo da delegação de competências da Câmara 

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

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

e votação dos pontos um a dezanove da ordem do dia. Esteve, também, presente o senhor Chefe 

de Gabinete de Apoio à Presidência, Rui Vargas, durante a apreciação do ponto dezanove da ordem 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 43 e 44/2021 e 1/2022, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 17 e 30 de dezembro de 2021, e 14 de janeiro de 2022, tendo sido dispensada 

a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da 

Câmara. Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que 

estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

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

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

 

Senhor Luis de Almeida: 

- Fez uma breve apresentação da “ONDA”, uma Associação recém-formada e devidamente 

legalizada de coletividades e de entidades individuais com o grande objetivo de serem uma 

televisão local. Indicou que se tratava de um projeto cultural e de comunicação o qual designaram 

“Onda – Comunicação e Cultura. Referiu que foi celebrado um protocolo com a Docapesca para 

se estudar o peixe seco e, também, com o CeteMares do Instituto Politécnico de Leiria, que 

trabalhará a parte científica. Disse que a senhora Secretária de Estado das Pescas, a Dra. Teresa 

Coelho, foi a grande desafiadora do projeto e, por outro lado, desafiou-os também a procurar as 

Câmara Municipais para que o projeto tivesse continuidade, e para isso pensam, a curto/médio 

prazo, contactar a Câmara Municipal de Peniche e a Câmara Municipal da Nazaré, porque na 

região serão os principais visados. Indicou que a “Onda” tem outros projetos pensados, 

nomeadamente, encontros da memória e do desenvolvimento, e o pretendido é que o primeiro 

encontro seja sobre a história das indústrias de peixe congelado. Gostariam de fazer uma 

abordagem parecida à metalomecânica. No âmbito do Peixe Seco, a pretensão é fazer um almoço, 

acompanhado de um espetáculo, com divulgação a nível nacional, mas para isso necessitam de 

apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor João Barba: 
- Referiu que o senhor Luís de Almeida explicou o essencial, no entanto, a intenção era solicitar 

uma reunião a cada grupo político para, não só, apresentar em pormenor as ideias que estão a 

desenvolver, como também receber opiniões que tenham sobre este assunto. Mencionou que este 

produto alimentar tem mais de 3000 anos, mas que tem 30 anos de burocracia que não faziam 

sentido. Expressou que Peniche estava no fulcro deste assunto, porque são de Peniche e, também, 

porque têm a sorte de ter em Peniche sediado o CeteMares, com laboratório, onde se pode começar 

pelo princípio, nomeadamente, obtendo uma justificação científica de que o peixe tem todas as 

qualidades sanitárias para que seja normalizado. -----------------------------------------------------------  
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Senhor Luís de Almeida: 

- Acrescentou que gostariam de ter como parceiro do peixe seco, para além da Onda e IPL, a 

Autarquia de Peniche na componente de Museu, uma vez que estão a tratar de um produto 

artesanal, até porque no protocolo com a Docapesca é referido o desenvolvimento de um projeto 

museológico a instalar num espaço a considerar. ----------------------------------------------------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a apresentação efetuada, considerando que o essencial havia sido transmitido e que o 

projeto era aliciante e acrescentou que, provavelmente, se encaixava na ambição de todos para o 

território. Referiu que algumas das ideias apresentadas poderiam ser exploradas, porque talvez se 

enquadrassem em oportunidades a fundos comunitários. Disse, ainda, que a senhora Vereadora 

Ana Batalha poderia trabalhar, em conjunto com a Associação, no projeto para o aprofundarem, 

no sentido de ser bem estruturado e, mais adiante, bem financiado. ------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Agradeceu a apresentação feita que, de uma forma sucinta, sintética e objetiva, acabou por fazer 

o enquadramento daquilo que foram os contactos estabelecidos com a Secretaria de Estado das 

Pescas e com a Docapesca, que acompanhou e comungava daquele interesse. Acrescentou que, 

dentro das suas competências e dos Pelouros que lhe foram atribuídos, teria todo o gosto em fazer 

a articulação, dentro da globalidade da Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Agradeceu a apresentação efetuada e, também, a motivação para levar em frente uma Associação. 

De acordo com os objetivos da mesma, salientou que eram demasiado importantes para a questão 

cultural e identidade do nosso concelho e, por outro lado, para a dinamização local, em termos 

económicos. Felicitou-os pelo interesse, entusiasmo, estruturação, visão de parceria alicerçada 

naquilo que é a parte económica e conhecimento científico. ---------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que as palavras só poderiam ser de encorajamento, de felicitação e de entusiasmo. Referiu 

que, de facto, o projeto concorre para um desidrato que não é apenas da Associação, é de toda uma 

comunidade e, naturalmente, quando os objetivos são comunitários a Câmara Municipal deve estar 

na linha da frente para apoiar. Adiantou que a Associação tem um propósito muito interessante e 

faz todo o sentido que a Câmara Municipal se socorra cada vez mais destas, porque, no fundo, têm 

uma dinâmica e uma capacidade de envolver uma comunidade como as autarquias não têm. ------  

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Agradeceu a apresentação e, também, a iniciativa de um projeto que vem valorizar aquilo que é 

muito nosso em várias vertentes importantes, por um lado a possível valorização económica de 

espécies, que nem sempre tem valor e por outro lado a vertente cultural de um património imaterial 

que importa ser preservado. Expressou a sua disponibilidade para articular eventuais projetos, quer 

na parte da comunicação cultural e, inclusive, na vertente museológica que no futuro Museu do 

Mar pretendem levar a cabo e fazia todo o sentido ter um núcleo de interpretação deste património.

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Fez o ponto de situação sobre a doença pandémica Covid-19. Agradeceu à equipa que está a dar 

apoio, nomeadamente, à Área da Saúde, à Proteção Civil, aos trabalhadores municipais e aos 

voluntários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação, ainda, à questão da Saúde, referiu que se tem tentado contratar médicos para os 

posteriormente indicar a quem terá a competência para os contratar, até porque existe da parte da 

ARS a possibilidade de fazer a contratação através de Instituições do concelho, possibilidade 

subscrita inclusive pelo senhor Secretário de Estado. -----------------------------------------------------   

- Deu os parabéns a quem participou na vigília junto ao Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, 

na passada terça-feira e agradeceu a presença de todos. --------------------------------------------------  

- Sobre a apresentação da construção do Equipamento de Atividades Diversificadas, um 

equipamento necessário para o concelho, efetuada pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche na última reunião da Câmara Municipal, informou que a Câmara 

Municipal, por se tratar de um projeto transversal à comunidade, o apoiará. --------------------------   

- Disse que o processo de mobilidade do serviço público de transporte de passageiros na região 

Oeste tem estado a ser trabalhado pelo Conselho Intermunicipal e estava praticamente finalizado. 

Deu conta que o Conselho Intermunicipal produziu uma informação que será presente na ordem 

de trabalhos da próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------     

- Informou que a sessão da Assembleia Municipal realizar-se-á, em princípio, no próximo dia 24 

de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conhecimento que no seguimento de um requerimento subscrito por moradores da 

Urbanização da Furninha, se notificou no dia 13 de dezembro de 2021 o loteador para que 

terminasse as obras do loteamento, mas que até à data não respondeu, pelo que se irá convidar a 

entidade para uma reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos cumprimentos e agradecimentos efetuados pelo senhor Presidente. --------------  

- Realçou, aquilo que tem sido prática de há muitos anos, a união de todas as forças políticas 

relativamente às temáticas relacionadas com a Saúde e a presença de representantes de todos os 

partidos políticos com acento na Câmara Municipal e Assembleia Municipal na vigília efetuada 

no Centro de Saúde de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------  

- Deu conta da realização de uma reunião com os Grupos de Carnaval e da decisão de não 

realização do Corso Carnavalesco. ---------------------------------------------------------------------------  

- Disse que tem participado em algumas reuniões no âmbito da coorganização da etapa do 

Campeonato do Mundo do Surf e que, em breve, dará informações mais detalhadas. ---------------  

- Informou que estava a ser trabalhado o Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 

Desportivo a jovens atletas e deixou o compromisso de, até ao final do primeiro trimestre do ano, 

o ter preparado para discussão e apreciação em sede de Câmara Municipal. Referiu que esperava 

o mesmo para as Normas / Regulamento das Escolas de Surf do concelho de Peniche. -------------  

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Comunicou que participou, no dia 11 de janeiro de 2022, numa reunião do Geoparque e fez 

referência à participação do Município de Peniche na BTL, integrado na área de divulgação do 

Geoparque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que estava em curso um concurso de Gentes e Lugares e que tinha sido enviado um 

convite à participação às várias Instituições de Ensino e de Formação do concelho. -----------------  
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- Informou que, no âmbito do Projeto Intermunicipal Territórios com História, reuniu com 

Vereadores dos Municípios de Ílhavo e de Murtosa e Técnicos Municipais do Setor da Cultura, 

com o objetivo de planear e prestar informação relativamente às atividades que faltam ser 

executadas e, também, a extensão do prazo para finalização do mesmo. Deu a conhecer um 

conjunto de atividades que serão desenvolvidas. -----------------------------------------------------------  

- Referiu que esteve com o senhor Vereador Ângelo Marques numa reunião conjunta entre os 

Setores da Educação e do Desporto, sobre a definição da metodologia a adotar para intervenções 

consideradas urgentes nos equipamentos desportivos das escolas do concelho.  

- Disse que no dia 24 de janeiro, decorreu, uma reunião online com o Setor da Cultura e a Direção 

do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no sentido de apresentar atividades educativas 

relacionadas com o Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. Indicou que os técnicos têm 

estado a reformular o conjunto de ofertas no serviço educativo para poder levar às escolas, em 

especial o 1.º ciclo da área de abrangência do Centro Interpretativo, a possibilidade de fazer 

atividades conjuntas, com materiais e temas que estão preparados. -------------------------------------  

- Deu conta que no dia 25 de janeiro reuniu por videoconferência, com o Grupo de Vereadores da 

Educação da Oestecim, sobre o processo de planeamento e concertação da rede de oferta 

profissionalizantes das escolas, sobre projetos Erasmus e outros projetos no âmbito da Educação.  

- Participou ter estado numa reunião com um membro do executivo da Junta de Freguesia de 

Peniche onde foram apresentadas propostas de atividades para as Áreas da Educação e do 

Associativismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que os concertos de Ano Novo foram remarcados, concretamente, a atuação da Banda 

Filarmónica de Atouguia da Baleia que ficou para o dia 02 de abril de 2022 e o concerto do Gerardo 

Rodrigues que passou para o dia 09 de abril de 2022, na Igreja de São Pedro em Peniche. ---------  

- Informou que o Município foi convidado para participar numa reunião de definição do Ensino 

Profissional na Escola Secundária de Peniche, onde estiveram presentes stakeholders e entidades. 

Felicitou a Escola Secundária de Peniche pela iniciativa num tema bastante importante como é a 

definição da oferta profissional aos alunos no concelho de Peniche. ------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu as informações transmitidas, nomeadamente à senhora Vereadora Ana Batalha, 

sublinhando o trabalho que tem sido levado a cabo na área da dinamização cultural no concelho 

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

- Manifestou a sua preocupação pelo eventual impacto que a Covid-19 pudesse ter no dia das 

eleições. Disse que votar era seguro e que seria importante, no domingo, as pessoas exercerem o 

seu direito constitucional e que custou muito a conquistar. Aproveitou o momento para parabenizar 

os serviços da Câmara Municipal pela excelente organização. ------------------------------------------  

- Sobre a falta de médicos de família, sublinhou a importância e a união que tem havido no 

concelho, de todas as forças políticas se unirem em torno da questão da Saúde, no entanto, todos 

deveriam ter a noção de que as coisas não funcionam com promessas e com ideias não 

concretizáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que ficou muito bem impressionado com o plano de negócios apresentado sobre o Pavilhão 

Multiusos e, se no passado manifestou algumas reservas quanto ao envolvimento financeiro da 

autarquia, neste momento não tem reservas em afirmar que a Câmara Municipal deve, com toda a 

sua disponibilidade, envolver-se financeiramente, dentro daquilo que a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche precise, para levar por diante o projeto. ----------------------  

- Solicitou que lhes fosse disponibilizado o processo do Grupo Desportivo de Peniche, 

relativamente ao protocolo e ao envolvimento financeiro da Câmara Municipal para o Campo 

Sintético ser reabilitado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu nota que foram apagados na meocloud os documentos referentes aos mandatos passados. 
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Disse que a meocloud se tratava de um instrumento fundamental para quem prepara as reuniões 

remotamente, que era determinante ter acesso aos documentos e era imprescindível ter acesso aos 

documentos de mandatos anteriores, pelo que solicitou que lhes fosse disponibilizado o acesso. --  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Felicitou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pela iniciativa da vigília realizada em defesa 

do Centro de Saúde daquela freguesia, que não serve apenas a vila de Atouguia da Baleia, serve 

uma grande zona territorial, mencionando que este poderia ser o primeiro passo e a ação de todos 

em defesa dos cuidados de saúde. ----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos médicos de família, referiu que tem acompanhado este assunto através das 

notícias e apesar de se falar muito em garantias e melhores condições de trabalho, que não passam 

apenas pela remuneração, os médicos têm mencionado que as condições de trabalho deveriam 

passar por uma melhoria dos equipamentos tecnológicos. Chamou à atenção que, em particular 

para o Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, o Município poderia dar o seu contributo para que 

o edifício, caso a estrutura ali permaneça, tenha condições físicas dignas para ser efetivamente 

uma extensão do Centro de Saúde de Peniche.  ------------------------------------------------------------  

- Mencionou que, em relação à Cafetaria do Parque, lhes foi dada indicação de que hoje seria 

presente em reunião de Câmara a denúncia do contrato, uma vez que não está, solicitou o ponto 

de situação sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para um email que recebeu relativamente à Urbanização do Botado, em 

Consolação, e reforçou que seria necessário verificar a situação, uma vez que passaram alguns 

meses desde que receberam o primeiro email da munícipe. ----------------------------------------------  

- Solicitou que lhe fosse disponibilizada a documentação relativa à candidatura do Vale do Grou.  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Sobre o acesso à meocloud, informou que estavam a ser tomadas medidas porque tinha havido 

algumas dificuldades no sistema. Solicitou à senhora Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças que prestasse um esclarecimento ao senhor Vereador. -----------------------------------------  

 

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

- Em relação à meocloud indicou que, em determinado momento, foi adquirido espaço, no entanto, 

aquando da sua disponibilização já existia muito mais informação do que aquela que necessitariam 

alojar e, no imediato, a solução encontrada foi retirar a informação dos mandatos anteriores. 

Informou que, posteriormente, a questão foi colocada superiormente, no sentido de serem dadas 

orientações relativamente àquilo que deverá ou não ser disponibilizado, que aguarda.  -------------   

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que se tratou de uma questão técnica, tendo sido necessário avaliar e ponderar a situação, 

até porque existia documentação classificada, mesmo de mandatos anteriores. -----------------------  

- Relativamente ao processo do Grupo Desportivo de Peniche informou que se recebeu o parecer 

do Tribunal de Contas e comunicou que estava a ser avaliado tecnicamente, no sentido de 

possibilitar uma tomada de decisão. --------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à estrutura existente em Atouguia da Baleia, referiu que estava muito inclinado para 

defender uma solução diferente da que existe, em termos de equipamento. Indicou que teve a 

oportunidade de auscultar a senhora Diretora do ACES Oeste Norte, o senhor Presidente da ARS, 

o Dr. Luís Pisco e o senhor Secretário de Estado e afiançou que existindo a oportunidade de 

financiar a 100% uma nova estrutura para a Atouguia da Baleia não deveria a Câmara Municipal 

hesitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que seria presente a uma próxima reunião da Câmara Municipal o assunto da Cafetaria 
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do Parque. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No que se respeitava à documentação da Área de Localização Empresarial do Vale do Grou deu 

indicação aos os serviços para que fizessem chegar a informação aos senhores Vereadores. -------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Percebeu que, inicialmente, a questão da meocloud foi técnica, no entanto, ficou preocupado 

quando o senhor Presidente da Câmara mencionou que iriam ponderar por existir documentação 

classificada. Recordou que no mandato passado, por diversas ocasiões, colocou a questão da Lei 

n.º 58/2019, de 08 de agosto, a lei que estabeleceu o prazo de adaptação para a implementação do 

RGPD. Considerando tudo o que foi dito, referiu que rejeitava, por completo, que fosse vedado o 

acesso de informação aos membros da Câmara Municipal, até porque, na sua opinião, seria um 

retrocesso democrático. Afirmou que, se por ventura as informações dos mandatos passados não 

lhes fossem disponibilizados, não compareceria na próxima reunião de Câmara. --------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Esclareceu que não havia dito que a informação não seria disponibilizada, mas que tinham de ser 

rigorosos, cautelosos e que averiguar a melhor forma de o fazer, de partilhar a informação em 

segurança. Acrescentou que, na sua opinião, não era adequado os senhores vereadores ameaçarem 

não comparecer na próxima reunião se não tivessem acesso aos documentos. ------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Disse que, sem prejuízo dos problemas técnicos que possam existir, nada impedia que os 

membros da Câmara Municipal com acesso à documentação disponibilizada em outros mandatos 

pudessem tê-la extraído, por isso, para além das questões legais e técnicas, deveria haver algum 

cuidado naquela questão. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Reforçou que o que se pretendia era avaliar a melhor solução e transmitiu que registou todos os 

contributos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Em relação a esta matéria, indicou que quando precisou preparar a reunião de hoje, 

nomeadamente o assunto do PDM, tentou aceder à documentação que existe e não pôde consultar 

nenhum documento, por isso não o conseguiu preparar. Adiantou que estava solidária com o 

senhor Vereador Filipe Sales e não terá condições de estar na próxima reunião se não tiver acesso 

aos documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Sobre a questão da meocloud, disse que tinha a certeza que a situação se iria resolver, até porque 

se tratava de uma questão técnica. Acrescentou que para quem tem de preparar as reuniões era 

muito importante ter toda a documentação disponível, pelo que da sua parte, também, não estaria 

disponível para estar na próxima reunião. -------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o novo Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e desejou à nova 

direção as maiores felicidades e a continuidade da sustentabilidade que aquela organização tem. 

Por outro lado, deu os parabéns à Direção cessante que, na sua opinião, fez um excelente trabalho. 

- Agradeceu a informação prestada pela senhora Vereadora Ana Batalha, no entanto, em relação 

ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia e às atividades dirigidas às crianças do 

Agrupamento da Escola de Atouguia da Baleia, seria interessante e importante que o mesmo se 

fizesse com os restantes Agrupamentos, até porque se trata da história do concelho de Peniche. --  
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- Relativamente ao processo de mobilidade que a Oeste CIM está a preparar para as empresas de 

transporte, perguntou se era conhecido o esforço financeiro da Câmara Municipal para esta 

participação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto ao novo equipamento para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, expressou que foi interessante a forma como foi apresentado, pois transmitiu segurança, 

e tratando-se de um equipamento necessário, da parte da Câmara Municipal, deveriam estar 

recetivos à proposta de comparticipação para levar a cabo um investimento desta natureza. -------  

- No que que diz respeito à Covid-19, agradeceu toda a disponibilidade que tem existido da parte 

dos Serviços de Saúde, da Proteção Civil e de outros trabalhadores envolvidos. Disse que teríamos 

todos que ir convivendo com esta situação, obviamente com medidas de segurança, esperando que 

a morbilidade e mortalidade baixem, e que este processo de pandemia se vá ultrapassando. -------  

- Relativamente à vigília feita no Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, felicitou a Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia e, também, as pessoas que compareceram e que se mobilizaram, 

naquele momento, para estar ali, porque a participação cívica nestes processos é extremamente 

importante, mas deveria ter ficado mais expresso qual iria ser o papel da população. ---------------  

- Sobre a proposta que foi feita à Câmara Municipal e o esforço que esta tem feito, no sentido de 

encontrar soluções para a contratação de médicos através de outras entidades ou associações locais, 

expressou que, na sua opinião, a autarquia tinha esse dever, no entanto, passaram a ter esta 

responsabilidade quando na realidade a própria saúde tem a informação, logo, deveria ser feito uso 

da mesma para responder àquilo que neste momento há necessidade. ----------------------------------   

- Em relação ao edificado, apesar de, a longo prazo, apoiarem uma nova construção, referiu que, 

de facto, precisa de uma intervenção rápida, quer ao nível da eficiência energética, da cobertura e 

do apetrechamento das questões tecnológicas, mas além das questões tecnológicas, existem 

questões organizacionais, nomeadamente, necessidades de funcionamento. --------------------------   

- Quanto aos médicos de família, disse que não se conseguia compreender o motivo da falta de 

respostas de médicos e de outros profissionais, ao nível do concelho de Peniche e da região oeste, 

comparativamente com outras regiões, nomeadamente com a do Norte e do Centro. Reafirmou que 

a questão da Saúde é extremamente importante e exige união de todas as forças políticas e nesse 

sentido entregou uma proposta da Coligação Democrática Unitária que gostaria de ver incluída na 

ordem de trabalhos da próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------  

- Tem conhecimento que, no dia 21 de dezembro de 2021, o senhor Presidente da Câmara fez um 

despacho relativamente à aplicação do Regime de Jornada Contínua, onde informou os 

trabalhadores que a partir de janeiro de 2022, iriam poder ter acesso àquele regime. Solicitou um 

ponto de situação sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que para a empresa de transportes o valor calculado rondaria os 5,9 milhões de euros e 

que, no primeiro ano, a Oeste CIM assumiria 1 milhão de euros sem recurso a capitais dos 

Municípios, havendo um acordo de pagamento no valor de 1 milhão de euros por ano. -------------  

- Solicitou que a questão da Saúde ficasse para análise na próxima reunião da Câmara Municipal.  

- Relativamente à jornada contínua, indicou que já havia sido solicitado um parecer e esclareceu 

que a Lei dizia que a jornada contínua se destinava a situações de exceção, mas que o que estava 

a acontecer na Câmara Municipal de Peniche não era uma exceção era uma regra em que todos os 

trabalhadores do município que tivessem filhos até 12 anos, inclusive, podiam pedir a jornada 

contínua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Disse que esta questão exigia uma política de Recursos Humanos e o senhor Presidente da 

Câmara assinou em 2018 um Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato. ------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Esclareceu que não negociou qualquer contrato, não havia discutido contrato nenhum e assinou 

porque havia sido obrigado, institucionalmente, tal como sucedeu noutros processos. --------------  

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Disse que no serviço educativo do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia foram iniciadas 

atividades relacionadas com a exploração do território, em termos locais, num contexto de 

proximidade rentabilizando quer o espaço, quer os técnicos. Deu ainda conta, que, paralelamente, 

surgiu uma parceria estabelecida através de um protocolo em que o Município participa na 

candidatura ao Espaço Ciência Viva. ------------------------------------------------------------------------  

- Informou que o serviço educativo associado à Rede Museológica estava a ser reformulado e que 

todas as instituições educativas, os Agrupamentos de Escolas, a Escola Secundária de Peniche e 

outras entidades como a Universidade Sénior de Peniche ou o Espaço Sénior de Atouguia da Baleia 

que tinham valências educativas e formativas seriam envolvidas tanto na informação, como nas 

atividades a desenvolver. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o novo Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Dr. Sérgio 

Leandro, e fez o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, Dr. Paulo de 

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Associou-se à felicitação, efetuada pela senhora Vereadora Ana Batalha, ao Diretor da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, bem como ao reconhecimento do trabalho efetuado 

pelo seu antecessor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 estacionamento provisório, para o prédio sito na Rua Arquiteto 

Paulino Montez, em Peniche, apresentado em nome de NIS 8 - Imobiliária e Investimento, S.A. 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 38/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 217/2020) 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: --------------------------------------------------------------------  

«Declarar a caducidade do processo, relativamente ao pedido de estacionamento provisório, para 

o prédio sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, localidade de Peniche, apresentado por NIS 8 - 

Imobiliária e Investimento, S.A., no dia 28 de maio de 2018, ao abrigo do n.º 6 do artigo 20.º do 

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

requerente não respondeu à audiência prévia realizada dentro do prazo legal previsto para o 

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

(DPGU), datada de 07 de janeiro de 2022.» As senhoras Vereadoras Cristina Leitão e Clara 

Abrantes, não estavam presentes na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.31 

DPGU 130/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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2) Pedido de licenciamento para legalização, alteração e ampliação de moradia, para o prédio 

sito na Rua dos Penedos, n.º 12, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Elsa Maria da 

Costa Almeida – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 39/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 682/2012) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 14 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente à legalização, alteração e ampliação de 

moradia, para o prédio sito na Rua dos Penedos, n.º 12, localidade de Serra d´El-Rei, apresentado 

por Elsa Maria da Costa Almeida, no dia 18 de agosto de 2010, ao abrigo do n.º 2 do 71.º, do 

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

requerente não respondeu à audiência prévia realizada dentro do prazo legal previsto para o 

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

(DPGU), datada de 13 de dezembro de 2021.» As senhoras Vereadoras Cristina Leitão e Clara 

Abrantes, não estavam presentes na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.32 

DPGU 233/10) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para alteração de muro de vedação, para o prédio sito na Avenida 

da Praia, em Consolação, apresentado em nome de Maria da Graça Alves Rafael – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 40/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Vereador eleito pelo 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, do membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta (n.º 1092/2019) 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 14 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente à alteração de muro de vedação, para o prédio 

sito na Avenida da Praia, localidade de Consolação, apresentado por Maria da Graça Alves 

Rafael, no dia 27 de dezembro de 2018, ao abrigo do n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), tendo em conta que o requerente não respondeu 

à audiência prévia realizada dentro do prazo legal previsto para o efeito, conforme proposta de 

despacho da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 12 de 

janeiro de 2022.» (Doc.33 DPGU 275/18) ------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização e alteração de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, para o prédio sito na Rua do Casal, nos Casais Mestre Mendo, apresentado em nome 

de Florindo Gomes Aguiar – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 41/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Vereador eleito pelo 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, do membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta (n.º 1180/2017) 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 14 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente ao pedido de licenciamento para legalização e 

alteração de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Casal,  

localidade de Casais Mestre Mendo, apresentado por Florindo Gomes Aguiar, no dia 27 de julho 

de 2017, ao abrigo do n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

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

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

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 10 de dezembro de 2021.» 
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(Doc.34 DPGU 135/17) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para demolição parcial de edifício existente e construção de edifício 

de habitação coletiva (4 fogos), para o prédio sito no Largo Dr. Manuel Pedrosa, n.º 13, em 

Ferrel, apresentado em nome de Maria Margarida Silva Duarte – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 42/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Vereador eleito pelo 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, do membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta (n.º 1613/2018) 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 14 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de 

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

«Declarar a caducidade da licença, relativamente ao pedido de licenciamento para demolição 

parcial de edifício existente e construção de edifício de habitação coletiva (4 fogos), para o prédio 

sito no Largo Dr. Manuel Pedrosa, n.º 13, localidade de Ferrel, apresentado por Maria 

Margarida Silva Duarte, no dia 29 de março de 2018, ao abrigo do n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-

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

não respondeu à audiência prévia realizada dentro do prazo legal previsto para o efeito, conforme 

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

de 12 de janeiro de 2022.» (Doc.35 DPGU 72/18) --------------------------------------------------------  

 

6) Comunicação prévia para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o 

prédio sito na Urbanização do Casal Moinho, no Casal Moinho, apresentado em nome de 

Afonso José Sousa Bandeira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------  
Deliberação n.º 43/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Vereador eleito pelo 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, do membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta (n.º 1741/2019) 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de 

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

«Declarar a caducidade da admissão, relativamente à construção de moradia unifamiliar e muros 

de vedação, para o prédio sito na Urbanização do Casal Moinho, localidade de Casal Moinho, 

apresentado por Afonso José Sousa Bandeira, no dia 31 de agosto de 2018, ao abrigo da alínea 

d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

(RJUE), tendo em conta que o requerente apresentou pedido de licença especial para 

acabamentos ao abrigo do 88.º do Decreto-Lei acima referido, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 19 de janeiro de 

2022.» (Doc.36 DPGU 200/18) -------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício multifamiliar e muro, para o 

prédio sito em Beco do Eduardo, n.º 1, em Consolação, apresentado em nome de Ana Cristina 

Mateus Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 44/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pelo Partido Socialista e pelo Vereador eleito pelo 

Partido Social Democrata, e duas abstenções, do membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta (n.º 1309/2021) 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 25 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 
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Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 

apresentado em nome de Ana Cristina Mateus Silva, em 26 de maio de 2021, para alteração e 

ampliação de edifício multifamiliar e muro, a realizar no prédio sito no Beco do Eduardo, n.º 1, 

localidade de Consolação, 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), pelos motivos e com os fundamentos constantes 

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

datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente por contrariar os artigos 23.º e 27.º do RMUE e 

a alínea a) do ponto 3.1 do artigo 11.º do RPDM de Peniche.» (Doc.37 DPGU 485/21) -----------  

 

8) Requerimento de cedência, relativo ao pedido de licenciamento para demolição total e 

construção de habitação unifamiliar, garagem e muros para o prédio sito na Rua da Liberdade, 

nos Casais Brancos, apresentado em nome de Edite Andrade Santos Vala - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 45/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 120/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 19,65 m2, a desanexar do prédio urbano, sito na Rua da Liberdade, 

localidade de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche, sob o n.º 5193, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva 

freguesia, sob o artigo 9573-P, para ser integrada no domínio público.» (Doc.38 DPGU 495/20)  

 

9) Requerimento de cedência, relativo ao pedido de licenciamento para demolição total do 

existente e construção de moradia unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, para o prédio 

sito no Caminho do Meio, n.º 16A, em Peniche, apresentado em nome de António Alberto 

Florência Fernandes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 46/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 184/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 55,85 m2, a desanexar do prédio urbano, sito no Caminho do Meio, 

n.º 16A, localidade de Peniche, freguesia de Peniche, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Peniche, sob o n.º 1808, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, 

sob o artigo 4204, para ser integrada no domínio público.» (Doc.39 DPGU 85/21) ----------------  

 

10) Requerimento de alterações no decurso da obra relativo ao licenciamento para ampliação 

de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Vale, n.º 3, em São Bernardino, 

apresentado em nome de António Manuel Ricardo Estevão - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 47/2022: 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 pela Coligação Democrática Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social 

Democrata, aprovar a proposta (n.º 2524/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 25 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 e deferir o pedido de alterações no decurso da obra ao abrigo do disposto no artigo 

27.º e do n.º 3 do artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

(RJUE), apresentado no dia 06 de março de 2020, em nome de António Manuel Ricardo Estevão, 

para ampliação e alteração da implantação, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022.» O senhor 

Vereador Filipe Sales não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. 
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(Doc.40 DPGU 242/20) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros, para o prédio 

sito na Rua da Bela Vista, na Serra d'El-Rei, apresentado em nome de Joaquim Aleixo Martins 

Soares - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 48/2022: 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 pela Coligação Democrática Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social 

Democrata, aprovar a proposta (n.º 2341/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 25 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 unifamiliar e muros, a realizar no prédio sito na 

Rua da Bela Vista, localidade de Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Joaquim Aleixo Martins 

Soares, no dia 20 de outubro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente nas 

seguintes condições: 

3. No que se refere às normas técnicas de acessibilidades de pessoas com mobilidade reduzida e, 

embora o autor do plano de acessibilidades declare o seu cumprimento, as bancadas da cozinha 

contrariam o estabelecido no n.º 3.3.3, do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, na sua atual 

redação. 

4. O plano de acessibilidades deverá prever o percurso para pessoas com mobilidade reduzida 

desde o arruamento público ao interior da habitação, observando-se que a proposta apenas 

comtempla o referido percurso dentro dos limites do prédio. 

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

executar as respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu prédio. 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 de 2,20m de largura em toda a sua extensão 

(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. 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.  

6. Deverá apresentar os elementos processuais em conformidade com a informação do Gabinete 

de Saneamento e Apreciação Liminar, datado de 10 de janeiro de 2022, em anexo.  

7. Mais se informa, que deverá o requerente formalizar a cedência gratuita de área ao domínio 

público municipal, com a entrega dos elementos específicos para o efeito.» O senhor Vereador 

Filipe Sales não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.41 

DPGU 1010/21) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício destinado a 

habitação multifamiliar e comércio / serviços, para o prédio sito no Sítio da Bica, em Ferrel, 

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

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 49/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2075/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  
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«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 Radar - Construção Civil, Lda., em 23 de agosto de 2021, sobre a 

viabilidade para construção de edifício destinado a habitação multifamiliar e comércio/serviços, 

a implantar no prédio sito na Sítio da Bica, localidade de Ferrel, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 

2022, nomeadamente por: 

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 envolvente, julga-se que o 

projeto não satisfaz quanto à interpretação das referências do local, nomeadamente, no que se 

refere aos valores volumétricos e à altura predominante. Afigura-se no projeto um edifício 

composto por dois pisos acima da cota de soleira e a proposta de um piso recuado. Embora 

considere este serviço que o piso recuado possa ser uma solução admissível para o local em 

apreço, verifica-se que o mesmo apresenta uma volumetria que ultrapassa o seu propósito, 

nomeadamente, por extravasar o limite do plano de 45 graus, contado a partir da linha superior 

(cércea) das fachadas do edifício. Mais se considera, que as palas propostas para o piso recuado, 

promovem um impacto que contraria o objetivo desse piso, nomeadamente, por acentuar a sua 

presença. Caso se pretenda a aplicação de palas, as mesmas devem estar contidas no plano de 45 

graus mencionado.  

4.3. 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, ao abrigo do estabelecido 

nos artigos 21.º e 33.º do RMUE.» (Doc.42 DPGU 781/21) ---------------------------------------------  

 

13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de uma moradia 

unifamiliar, para o prédio sito no Caminho do Fundo, em Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Vítor José Rosa Prioste - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------  
Deliberação n.º 50/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2122/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 Vítor José Rosa Prioste, em 08 de novembro de 2021, sobre a viabilidade 

para construção de uma moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito no Caminho Fundo, 

localidade de Atouguia da Baleia, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente 

por: 

1. Os Espaços Urbanizáveis, classe onde se insere a presente proposta, são assim denominados 

por se tratarem de áreas de expansão do tecido urbano consolidado. A expansão urbana poderá 

ocorrer consoante as necessidades locais, programas definidos e caso cumpram o conjunto de 

premissas urbanísticas e objetivos estabelecidos no artigo 12.º do Regulamento do PDM. A 

expansão urbana deverá ser orientada no sentido de conter do alastramento urbano desordenado, 

incoerente e de expressão urbanística desqualificada. 

2. No seguimento do ponto interior, julga-se que a proposta não cumpre o estabelecido no n.º 3.6, 

do artigo 12.º do Regulamento do PDM, uma vez que não promove a articulação e continuação 

de um tecido urbano, constituindo uma edificação dispersa, sem contribuir para o cumprimento 

dos objetivos estabelecidos no n.º 2 do mesmo artigo. 

3. Mais se informa, que o prédio em apreço não se encontra servido por um acesso público 

pavimentado ou infraestruturado, o que inviabiliza a operação urbanística.» (Doc.43 DPGU 
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1054/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14) Pedido de licenciamento para demolição de edifício existente e construção de moradia 

unifamiliar e muro de vedação, para o prédio sito na Rua da Alegria, em Ferrel, apresentado 

em nome de Carlos Simões Soares - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------  
Deliberação n.º 51/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

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

pela Coligação Democrática Unitária e pela Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, 

aprovar a proposta (n.º 2319/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 25 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 de edifício existente e construção de moradia unifamiliar e 

muro de vedação, a realizar no prédio sito na Rua da Alegria, localidade de Ferrel, apresentado 

em nome de Carlos Simões Soares, no dia 18 de outubro de 2021, conforme proposta de despacho 

da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 

2022, nomeadamente nas seguintes condições: 

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

estimativa de custos da obra e os restantes elementos entregues, nomeadamente, no que se refere 

a “arranjos exteriores – piscina”. Observa-se que o projeto de arquitetura não contempla a 

construção de uma piscina, pelo que deverá esclarecer este ponto.  

2. Deverá ser revista a altura do muro confinante com o arruamento público para que esteja em 

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 31.º do RMUE. 

3. Observa-se que a instalação sanitária do piso térreo não cumpre o estabelecido no artigo 86° 

do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), uma vez que comunica diretamente com 

a sala. 

4. Relativamente às normas técnicas de acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada, 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, na sua atual redação, embora o autor 

do projeto declare o seu cumprimento, observa-se as seguintes desconformidades: 

4.1. No plano de acessibilidades deverá constar a representação das cotas altimétricas relativas 

ao passeio público nas peças desenhadas; 

4.2. Deverá, também, o plano de acessibilidades prever o percurso para pessoas com mobilidade 

reduzida desde o arruamento público até ao interior da habitação, observando-se que a proposta 

apenas comtempla o referido percurso dentro dos limites do prédio; 

4.3 A proposta apresenta uma diferença de cotas entre o acesso ao prédio e a cota de soleira que 

é ultrapassada por degraus. O autor do plano de acessibilidades atesta que os referidos degraus 

se encontram em condições de instalar, caso seja necessário, os meios mecânicos de comunicação 

vertical para cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, na sua atual redação, 

pelo que o cumprimento do referido diploma fica à responsabilidade do autor do plano de 

acessibilidades. 

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

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

da Alegria, o requerente deverá acautelar a execução do passeio público com materiais que 

garantam a continuidade do existente na mesma frente de rua – pavê de betão – com o respetivo 

lancil. Na Rua das Flores, o prédio em apreço já se encontra marginado por passeio, todavia, 

deverá o requerente acautelar a reparação das infraestruturas existentes, na sequência de 

eventuais danos causados pelos trabalhos de construção a executar, bem como executar as obras 

necessárias para compatibilização com o proposto em projeto, nomeadamente, reformulação do 

lancil, devendo este ser rampeado na frente do acesso de veículos ao logradouro e retilíneo no 
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restante. 

6. No seguimento do ponto anterior, o requerente deverá entregar peças desenhadas, com base 

no levantamento topográfico, relativas às obras de infraestruturas e de urbanização a executar, 

devidamente cotadas e legendadas, bem como apresentar pormenores construtivos.» O senhor 

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

(Doc.44 DPGU 1000/21) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição do existente e construção 

de dois edifícios unifamiliares com destaque de parcela e cedência, para o prédio sito na Rua 

da Bela Vista, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de Terraços da Atouguia Construções, 

Lda. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 52/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2200/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 Terraços da Atouguia Construções, Lda., em 17 de novembro de  2021, 

sobre a viabilidade para demolição do existente e construção de 2 edifícios unifamiliares com 

destaque de parcela e cedência, a implantar no prédio sito na Rua da Bela Vista, n.º 11, localidade 

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

Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente por: 

4.1. Relativamente ao pedido de destaque de parcela, verifica-se que reúne 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, embora, se julgue que a configuração de cada parcela resultante do destaque condicione 

a realização de operações urbanísticas, considerando a largura reduzida relativamente à frente 

de rua. Mais se informa, que as operações urbanísticas só poderão ser licenciadas de modo 

autónomo caso seja apresentada a certidão do registo predial da conservatória de cada prédio, 

resultante da formalização do destaque de parcela. 

4.4. Verifica-se que as varandas propostas não respeitam o estabelecido na alínea b) do artigo 

30.º do RMUE, nomeadamente, por não garantirem a distância mínima de 1,50m aos prédios 

adjacentes, bem como, por constituírem servidão de vistas entre prédios. 

4.5. Afigura-se no projeto de arquitetura a construção de anexos no logradouro. Todavia, os 

anexos propostos marginam com arruamento público, nomeadamente, Rua do Bonfim. Perante 

este enquadramento, salienta-se que a edificação a propor a tardoz das moradias irá, em 

simultâneo, fazer parte de um conjunto de frente de rua, com o respetivo protagonismo na sua 

composição, pelo que, em caso de proposta de um muro, deverá observar o estabelecido no artigo 

31.º do RMUE. Na mesma linha de orientação, as coberturas e as chaminés dos anexos propostos 

devem apresentar uma morfologia que não poderá descurar a imagem intrínseca a uma frente de 

rua. 

4.6. A proposta apresentada não respeita o estabelecido na alínea d) do n.º 3.1, do artigo 11.º, do 

Regulamento do PDM e no artigo 37.º do RMUE, observando-se a ausência de lugares de 

estacionamento. Considerando que a maioria das moradias existentes no local contém espaços 

reservados a estacionamento e a carência de lugares de estacionamentos públicos que se observa 

na rua onde se insere a pretensão, deverá a proposta prever lugares de estacionamento em 

conformidade com os regulamentos mencionados, sob a pena de provocar uma sobrecarga nos 

níveis de serviço de infraestruturas. De mencionar, que a moradia preexistente garantia 

estacionamento privado, pelo que, a proposta apresentada, agrava a situação existente.» O senhor 

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

(Doc.45 DPGU 1100/21) --------------------------------------------------------------------------------------  
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16) Proposta de delimitação da Unidade de Execução, para o prédio sito em Ninho do Corvo, 

em Ferrel, apresentado em nome de Ana Filipa Dinis - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:  
Deliberação n.º 53/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 1994/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 à proposta, 

apresentada em nome de Ana Filipa Dinis, em 19 de agosto de 2021, sobre a delimitação da 

Unidade de Execução, a implantar no prédio sito no Ninho do Corvo, localidade de Ferrel, 

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

(DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente por: 

3.1. Considerando que o pedido em apreço é relativo à delimitação de uma unidade de execução, 

foi solicitado o parecer ao Gabinete de Planeamento. Observando a informação prestada, datada 

de 16 de dezembro de 2021, em anexo, conclui-se que a delimitação proposta para a Unidade de 

Execução não poderá ser viabilizada, uma vez que coincide com as áreas classificadas como RAN, 

REN e Faixa de Proteção Costeira. 

3.2. De acordo com o estabelecido no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação, as operações de loteamento (operação subsequente à unidade de execução 

em apreço) só podem realizar-se em áreas situadas dentro de perímetros urbanos. De acordo com 

o Regulamento do PDM e a Carta de Ordenamento, os Espaços Agrícolas, RAN e REN não estão 

inseridos em perímetros urbanos, pelo que se conclui que a delimitação para Unidade de 

Execução em apreço contraria os instrumentos de ordenamento e de gestão do território. 

3.3. 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 as operações urbanísticas, 

subsequentes à delimitação proposta, enquadramento nas exceções previstas no mesmo artigo.» 

O senhor Vereador Filipe Sales não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.46 DPGU 765/21) -----------------------------------------------------------------------------  

 

17) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização de operação de loteamento, 

para o prédio sito em Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado em nome de Ana Filipa Dinis - 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 54/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2008/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 Ana Filipa Dinis, em 19 de agosto de 2021, sobre a viabilidade para 

realização de operação de loteamento, a implantar no prédio sito no Ninho do Corvo, localidade 

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

Urbanística (DPGU), datada de 25 de janeiro de 2022, nomeadamente por: 

3.1. Segundo o estabelecido no n.º 3.8 do artigo 12.º do regulamento, as operações de loteamento 

apenas podem ocorrer em espaços urbanizáveis no âmbito de Unidades de Execução para o efeito 

delimitadas, ou enquadradas em planos de pormenor ou de urbanização. Considerando que não 

existem planos de pormenor ou de urbanização em vigor para o local em apreço, a operação de 

loteamento apenas poderá ocorrer através de uma unidade de execução. O mesmo interessado 

submeteu nesta câmara uma delimitação de unidade de execução para o efeito, relativo ao 

processo n.º 765/21. Todavia, a apreciação técnica sobre a viabilidade da delimitação da Unidade 

de Execução emitida, datada de 28 de dezembro de 2021, é no sentido desfavorável, 
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condicionando a viabilidade da operação de loteamento em apreço.  

3.2. De acordo com o estabelecido no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação, as operações de loteamento só podem realizar-se em áreas situadas dentro 

de perímetros urbanos. De acordo com o Regulamento do PDM e a Carta de Ordenamento, os 

Espaços Agrícolas, RAN e REN não estão inseridos em perímetros urbanos, pelo que se conclui 

que a operação de loteamento em apreço contraria os instrumentos de ordenamento e de gestão 

do território.  

3.3. 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 de loteamento 

enquadramento nas exceções previstas no mesmo artigo.» O senhor Vereador Filipe Sales não 

estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.47 DPGU 766/21) ----  

 

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

de moradia bifamiliar, garagem, churrasqueira, piscina e muros de vedação, para o prédio sito 

na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos, apresentado em nome de Terraços da Atouguia 

Construções, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:-------------------------------------------  
Deliberação n.º 55/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2120/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 11,70 m2, a desanexar do prédio urbano, sito Rua da Liberdade, 

localidade de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche, sob o n.º 12766, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva 

freguesia, sob o artigo 9661-P, para ser integrada no domínio público.» O senhor Vereador Filipe 

Sales não estava presente na sala durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.48 DPGU 

658/19) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Revisão do Plano Diretor Municipal (discussão e análise) – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

Deliberação n.º 56/2022: Foi efetuada uma apresentação pelo senhor Chefe de Gabinete de Apoio 

à Presidência da qual resultou uma proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, que consiste 

em analisar e debater as alterações e contributos apresentados na proposta de Regulamento e Planta 

de Ordenamento do PDM (Plano Diretor Municipal) consoante documentos de trabalho. Para este 

fim, foi deliberado realizar uma reunião extraordinária da Câmara Municipal para o dia 15 de 

fevereiro de 2022, pelas 09h30m. ----------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

20) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de 

urbanização do processo respeitante ao aditamento n.º 1 ao alvará de obras de construção n.º 

139/20 processo de infraestruturas n.º 674/20, relativas às obras de urbanização, no âmbito do 

processo n.º 1414/19 - execução de passeios e espaços verdes de utilização coletiva, na zona 

envolvente ao estabelecimento de comércio e retalho), sitas na rua azeredo Perdigão, em 

Peniche, em nome de Real Estate Manaldi, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----  
Deliberação n.º 57/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 17/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 18 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Para efeitos da conjugação das previsões do: 

- artigo 87.º, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação na sua redação atual (RJUE); 

- n.º 4 do artigo 49.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Município de 
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Peniche (RMUE); 

E em conformidade com o: 

- Constante no corpo do Auto de Vistoria de Receção Provisória Total das mesmas obras de 

urbanização, datado de 15 de dezembro de 2020; 

- Parecer do Chefe de Divisão de Obras Municipais, de 12 de janeiro de 2022, sobre o qual recaiu 

o despacho do senhor Presidente, de 09 de janeiro de 2022; 

Para efeitos da realização de vistoria, agendada para dia 04 de março de 2022, às 10.00 horas, 

com vista à receção definitiva dos espaços verdes integrados nas obras de urbanização, a que se 

refere o Alvará de Obras de Construção n.º 139/20 – Aditamento n.º 1 (Processo de 

Infraestruturas n.º 674/20, relativas às obras de urbanização no âmbito do processo n.º 1414/19 

- execução de passeios e espaços verdes de utilização coletiva, na zona envolvente ao 

estabelecimento de comércio e retalho), sito na Rua Azeredo Perdigão, em Peniche, em nome de 

Real Estate Manaldi, Lda., propõe-se a nomeação da comissão de vistoria constituída por: 

1. Elementos efetivos: 

1.1 Eng.º Francisco Santos, da Divisão de Obras Municipais (DOM); 

1.2 Arq.º David Gonçalves (DOM); 

1.3 e a Arq.ª Ana Carriço da Divisão de Energia e Ambiente (DEA); 

2. Elementos suplentes: 

1.1 Eng.ª Filipa Clara (DOM); 

1.2 Eng.º José Coelho (DOM); 

1.3 Arq.ª Sara Gomes (DEA); 

1.4 e o Eng.º Pedro Mariano da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU).» (Doc.49 

NIPG 19725/20) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua de São Marcos, 

n.º 5 e n.º 5B, Lugar da Estrada, Atouguia da Baleia, requerida por Maria de Fátima Martins 

Cordeiro Pinto - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 58/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 20/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 13 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Proponho que a Câmara Municipal defira o pedido de emissão da Certidão de Propriedade 

Horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação(RJUE), referente ao prédio sito na Rua de S. Marcos, n.º 5 e n.º 5B, Lugar da Estrada, 

Atouguia da Baleia, em nome de Maria de Fátima Martins Cordeiro Pinto, pedido este que se 

encontra apreciado tecnicamente através da informação técnica n.º 711, datada de 21 de 

dezembro de 2021, que se junta em anexo.» (Doc.50 NIPG 23476/21) --------------------------------  

 

22) Nomeação de comissões de vistorias previstas no âmbito do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), para efeitos de receções provisórias e definitivas das obras 

de urbanização - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 59/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 24/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 14 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE) e em conformidade com o ponto 1 da informação n.º 725, datada de 29 de dezembro de 

2021, da Divisão de Obras Municipais, sobre a qual recaiu o despacho do senhor Presidente, 

datado de 05 de janeiro de 2022, e considerando algumas constrangimentos sentidos na 

aplicabilidade do disposto no despacho n.º 873, datado de 20 de outubro de 2021, propõe-se a 

nomeação dos seguintes elementos, para integrarem em representação do município a comissão 
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de vistorias a determinar no âmbito do n.º 2 do artigo 87.º do RJUE: 

1. Efetivos: 

1.1. Técnicos mínimos: 

1.1.1. Eng. Francisco Santos – DOM; 

1.1.2. Arq. David Gonçalves - DOM; 

1.1.3. Eng. Tânia Silva – DOM; 

1.2. Técnicos a integrar a vistoria, no caso de existência das respetivas redes/espaços ainda não 

rececionados: 

1.2.1. Eng. Nuno Carvalho – DEA (Resíduos Urbanos); 

1.2.2. Arq. Ana Carriço – DEA (Espaços Verdes); 

1.2.3. Eng. Herménia Coelho – SMAS; 

1.2.4. Eng. Nuno Cativo – DEA (Redes Elétricas); 

2. Suplentes: 

2.1. Eng. Filipa Clara – DOM; 

2.2. Eng. Francisco Silva – DOM; 

2.3. Arq. Miguel Carvalho – DOM; 

2.4. Eng. Catarina Canha - DEA; 

2.5. Eng. Nuno Cativo – DEA; 

2.6. Arq. Sara Gomes – DEA; 

2.7. Eng. Marta Correia – SMAS; 

2.8. Eng. Guilherme Pereira – DPGU; 

2.9. Arq. Gisela Fernandes - DPGU; 

2.10. Eng. Nuno Doirado – DPGU; 

2.11. Eng. Florinda Monteiro - DPGU; 

Tendo em vista um tratamento mais eficaz dos processos administrativos, garantindo-se assim 

maior celeridade na obtenção da competente decisão administrativa, propõe-se ainda a indicação 

casuística dos suplentes aqui nomeado seja delegada no senhor Presidente e subdelegada no 

Chefe de Divisão da DOM.» (Doc.51 NIPG 27960/21) ---------------------------------------------------  

 

23) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução, da 

empreitada de “construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia” (Proc. 441.B/OM), em 

nome de António Saraiva e Filhos, Lda. - Pelouro das Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 60/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 33/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 19 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Para efeitos do previsto na alínea a) e b) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos 

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

Lei n.º 111- B/2017, de 31 de agosto, e, considerando a informação técnica da Divisão de Obras 

Municipais (DOM), datada de 13 de janeiro de 2022, que se anexa, propõe-se que seja realizada 

uma vistoria para verificação de inexistência de defeitos da obra de “Construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia”, para efeitos de liberação de 60% do valor da caução, no dia 03 

de março de 2022, pelas 15 horas, por uma comissão constituída pelos seguintes elementos: 

1. Efetivos: 

1.1. Eng. José Coelho (DOM); 

1.2 Eng. Filipa Dias Clara (DOM); 

1.3 Eng. Jorge Rosa (Fiscalização externa – Eng. Eletromecânica); 

2. Suplente: Arq. Miguel Ângelo Carvalho, Chefe da Divisão de Obras Municipais.» (Doc.52 

NIPG 113/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva de equipamento afetos 

à empreitada de “construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia” (Proc. 441.B/OM) - 

Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 61/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 34/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 21 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 397.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e, considerando a informação técnica da 

Divisão de Obras Municipais (DOM), datada de 13 de janeiro de 2022, que se anexa, propõe-se 

que seja realizada uma vistoria para efeitos de receção definitiva dos equipamentos afetos à obra 

de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia”, no dia 03 de março de 2022, pelas 

14.30 horas, por uma comissão constituída pelos seguintes elementos: 

1. Efetivos: 

1.1. Eng. José Coelho (DOM); 

1.2 Eng. Filipa Dias Clara (DOM); 

1.3 Eng. Jorge Rosa (Fiscalização externa – Eng. Eletromecânica); 

2. Suplente: Arq. Miguel Ângelo Carvalho, Chefe da Divisão de Obras Municipais.» (Doc.53 

NIPG 113/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, suspensão total dos trabalhos 

(proc. 445.B/OM) - Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 62/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 42/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«De acordo com a alínea b) do artigo 365º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, e considerando a Informação nº 41/2022 da 

Divisão de Obras Municipais, datada de 24 de janeiro de 2022, propõe-se a suspensão total dos 

trabalhos da empreitada de “Requalificação do Forte da Consolação”, em virtude de estarem a 

decorrer alterações ao projeto que condicionam a execução dos trabalhos por realizar e previstos 

em contrato.» (Doc.54 NIPG 17226/21) ---------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

26) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Espaço Sénior São Leonardo, para 

dinamização de disciplina “Museus e Património Local” no quadro da oferta letiva para o ano 

letivo 2021/2022 – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 63/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 144/2022) 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 informação da DAF - Cultura n.º 142/2022, de 21 de janeiro, no uso da 

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

proponho que a Câmara Municipal aprove o estabelecimento de protocolo de cooperação entre 

o Município de Peniche e o Espaço Sénior São Leonardo, versando a dinamização da 

disciplina/atividade “Museus e Património Local” no quadro da oferta letiva daquela entidade 

para o ano letivo 2021/2022.» (Doc.55 NIPG 27220/21) -------------------------------------------------  

 

27) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche, a Associação 

Concessionário Praias de Peniche e a Justdive - Underwater Experiences, para promoção e 

desenvolvimento do curso de nadador-salvador no concelho de Peniche – Pelouro do Turismo: 
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Deliberação n.º 64/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 163/2022) 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 que: 

O concelho de Peniche é constituído por diversas praias de uso balnear que, durante a época 

balnear, são utilizadas por milhares de veraneantes; 

O turismo é um dos eixos estratégicos desta Autarquia, constituindo a qualidade das praias uma 

aposta cada vez maior, nomeadamente, no que diz respeito à segurança dos utilizadores; 

Uma das garantias de segurança é a vigilância das praias por nadadores-salvadores, os quais 

visam a salvaguarda da vida perante o uso aquático e que, face às condições e natureza da 

atividade, tem sido cada vez mais difícil encontrar o número de nadadores-salvadores adequado 

às necessidades do concelho, havendo necessidade de capacitar mais pessoas com esta formação; 

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, a ACPP – Associação Concessionários de Praias de 

Peniche e a Justdive - Underwater Experiences, que tem como objeto a promoção e 

desenvolvimento do curso de nadador-salvador no concelho de Peniche.» (Doc.56 NIPG 1933/22) 

 

28) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, o Instituto Politécnico de Leiria e o 

Instituto de Bolsas de Estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 

Moçambique, para apoio aos estudantes selecionados pelo Instituto de Bolsas de Estudo do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, nos cursos Técnicos 

Superiores Profissionais ministrados pelo Politécnico de Leiria – Pelouro da Intervenção 

Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 65/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 170/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 informação da técnica Marta Miguel, datada de 24 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 com o Politécnico de Leiria e o Instituto de Bolsas de Estudo do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, para atribuição de apoios 

a estudantes que ingressem nos cursos Técnicos Superiores Profissionais através do concurso 

especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais.» (Doc.57 NIPG 1924/22) -----------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

29) Atribuição de talhões de cultivo da horta comunitária de Peniche para o ano de 2022 – 

Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 66/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 165/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 25 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 análise das candidaturas apresentadas ao procedimento para atribuição de 38 

talhões da Horta Comunitária para o ano 2022, aberto em cumprimento da deliberação da 

Câmara Municipal, de 03 de dezembro de 2021, e a informação técnica, que se anexa, datada de 

24 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 9.º do Regulamento Municipal da Horta Comunitária 

de Peniche (RMHCP), proponho que se manifeste intenção de atribuir 37 talhões de cultivo aos 

munícipes, que abaixo se apresentam, devendo proceder-se à audiência prévia dos interessados 

nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 6 do artigo 9.º do 
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RMHCP.» (Doc.58 NIPG 24486/21) -------------------------------------------------------------------------  

 

30) Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 2021/2022 – Alteração ao valor 

(candidatura 2) – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 67/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 122/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 21 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 o parecer do setor de Planeamento e Intervenção Social, de 11 de janeiro de 2022, 

que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista nos termos 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, n.º 399/2017, de 26 de julho, nos n.ºs 1, 2 

e 3 do seu artigo 10.º, delibere que o valor do apoio a conceder, relativo à candidatura n.º 2, 

titulada por João António Varina Polaco, passe de 165€ para 180€ mensais, a partir do próximo 

mês de fevereiro, inclusive, em virtude de ter sido aumentado o valor da sua renda de casa.» 

(Doc.59 NIPG 684/22) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Casuística do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, ano 2021 – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 68/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 72/2022, 

datada de 12 de janeiro de 2022, relativa ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, ano 

2021. (NIPG 936/22) -------------------------------------------------------------------------------------------   

 

EDUCAÇÃO: 

 

32) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2021/2022 

– Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 69/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 153/2022) 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 o relatório da Comissão de Análise, datado de 11 de janeiro de 2022, no uso da 

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

12 de setembro, proponho que se proceda à audiência prévia de todos os candidatos do concurso 

para atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior no ano letivo 2021/2022, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior, manifestando a intenção de proceder à atribuição de vinte e cinco bolsas de 

estudo, conforme deliberação da Câmara Municipal n.º 1010/2021, de 19 de novembro de 2021, 

aos seguintes candidatos: Nuno Filipe Paulo Veríssimo; Joana Fonseca Neves; Isabel Fonseca 

Neves; Biana Maria Ferreira Costa; Beatriz Dionísio Silva; Rodrigo Ramos Coelho; Inês Canas 

Rodrigues; João Filipe Pereira Fortunato; Ana Beatriz Conde Zarro; Magali Gomes Inglês; Rui 

André Caneira Alves; João André Santos Franco; Henrique Salvador Pereira; Jorge Manuel 

Romão Mendes; Gabriel Santos Andrade; Catarina Santos Silva; Marcelo Jorge Oliveira; Maria 

Rui Vala Fonseca; Mariana Pinto Vicente; Catarina Fernandes Morais; Celina Fortunato 

Fidalgo; Daniela Sobral Baptista; Rui Miguel da Silva Fernandes; Diana Martinho Morais; e 

Leonor dos Santos Teixeira.» (Doc.60 NIPG 1527/22) ---------------------------------------------------  

 

33) Oferta profissional da EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos – Escola 

de Hotelaria de Peniche, no ano letivo 2022/2023 – Pelouro da Educação: -------------------------  
Deliberação n.º 70/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 169/2022) 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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«Considerando a necessidade de se definirem as áreas de pertinência ao nível dos cursos de 

formação profissional, nomeadamente aqueles que serão ministrados na Escola Profissional Alda 

Brandão de Vasconcelos (EPAV) – Escola de Hotelaria de Peniche, 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, delibere manifestar-se favoravelmente, através de Declaração 

de Interesse do Município, com a abertura dos cursos Profissionais de “Técnico de Segurança e 

Salvamento em Meio Aquático”, “Técnico de Proteção Civil” e “Técnico de Apoio Psicossocial”, 

no ano letivo 2022-2023, fundamentada na importância que os mesmos têm para o Município e 

demais agentes e atividades socioeconómicas do concelho.» (Doc.61 NIPG 1979/22) --------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

34) Concurso público para prestação de serviços de recolha, transporte e gestão de resíduos da 

ETAR de Peniche – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----------------------------  
Deliberação n.º 71/2022: Considerando o oficio dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, registado sob o n.º 1636, em 25 de janeiro de 2022, e a deliberação tomada pelo 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento na reunião 

ordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2022, deliberado, por proposta verbal do senhor 

Presidente da Câmara, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 artigo 29.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 08 de junho, delegar no Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento a competência para autorizar a realização da despesa 

específica e condução do procedimento com a prestação de serviços de recolha, transporte e gestão 

de resíduos da ETAR de Peniche até ao montante de 170.000,00 €, considerando um prazo 

contratual de 1 anos. (Doc.62 NIPG 1940/22) --------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

35) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a dezembro de 2021, e fundos disponíveis referentes a 

dezembro de 2021 e janeiro de 2022 – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 72/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 134/2022, 

datada de 19 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 dezembro de 2021, 

e fundos disponíveis referentes a dezembro de 2021 e janeiro de 2022. (NIPG 1656/22) -----------  

 

36) Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita, da Despesa e Plano Plurianual de 

Investimentos, para o ano de 2022 (modificação 1) – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 73/2022: Considerando o ofício n.º 37, datado de 24 de janeiro de 2022, dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, registado sob o n.º 1634, em 25 de janeiro de 

2022, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a proposta da primeira alteração modificativa ao Orçamento da Receita, da Despesa e 

Plano Plurianual de Investimento, para o ano de 2022, dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento do Município de Peniche. (Doc.63 NIPG 1937/22) ----------------------------------------  

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

37) Fluxos de caixa para o ano 2021 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----  
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Deliberação n.º 74/2022: Considerando o ofício n.º 38, datado de 24 de janeiro de 2022, dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, registado sob o n.º 1635, em 25 de janeiro de 

2022, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta 

referente ao mapa de fluxos de caixa do ano 2021. (Doc.64 NIPG 1938/22) --------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

38) Atribuição de apoio para a realização do 1.º European Meeting of Prehistoric PhD Student 

– Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 75/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 119/2022) 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 13.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio do Município de Peniche ao 1.º European 

Meeting of Prehistoric PhD Student, encontro internacional que terá lugar entre 05 e 08 de maio 

de 2022.» (Doc.65 NIPG 26130/21) -------------------------------------------------------------------------  

 

39) Quotização/Comparticipação do Município na Comunidade Intermunicipal do Oeste 2022 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 76/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 73/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 21 de janeiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a quota/comparticipação 

do Município na Comunidade Intermunicipal do Oeste, em anexo, aprovada pela Assembleia 

Intermunicipal a 29 de dezembro de 2021.» (Doc.66 NIPG 539/22) -----------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 

40) Despachos emitidos ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no 

Presidente da Câmara Municipal:---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 77/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos emitidos ao 

abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara Municipal, 

referentes ao mês de dezembro de 2021, n.ºs 708, 710, 2771, 2785, 2849, 2937, 2946, 2947, 2949 

e 2981/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 78/2022: 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 treze horas e dez 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 
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de Administração e Finanças, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

03 de junho de 2022, 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) 

_____________________________________ 


