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ATA N.º 3/2022 

 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro 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 Afonso Rosário Costa Clara, Vice-Presidente, Filipe 

Maia de Matos Ferreira Sales, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão, Ana 

Margarida Silva Batalha e Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Vereadores, reuniu-se, 

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

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

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

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

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para alterações em estabelecimento, divisão de fração 

em 2 espaços comerciais, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, 

apresentado em nome de BECALIS - Sociedade Comercial e Imobiliária, Unipessoal, Lda. – 

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

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para demolição de construções antigas e construção 

de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Nova, n.º 23, nos Casais Brancos, apresentado 

em nome de Filipa Alexandra Silva Pereira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar em banda e 

muro, para o prédio sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, apresentado em nome de 

Cristina Maria Alves Albano Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de telheiro com demolição de anexos 

existentes, para o prédio sito na Rua das Flores, n.º 5, em Bolhos, apresentado em nome de 

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

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de garagem/arrumos, para o prédio 

sito na Rua do Rossio, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins – 

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

 ------------------- 6) Requerimento de alterações no decurso da obra relativo ao pedido de 

licenciamento para demolição do existente e construção de edifício para habitação e 

comércio/serviços, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, em Ferrel, apresentado em nome 

de António Alves Ribeiro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para obras de edificação (legalização de alterações), 

para o prédio sito na Rua do Lagido, n.º 5, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Bernardo 

de Jesus Pereira Fernandes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um resort, 

para o prédio sito no Sítio dos Moinhos ao Porto de Areia - Caminho de San Pedro de Alcântara, 

em Peniche, apresentado em nome de Holidayonj, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para operação de loteamento com obras de 

urbanização, para o prédio sito no "Casal do Liberal" - aglomerado dos Casais do Baleal, em Ferrel, 

apresentado em nome de Empreendimar - Sociedade de Construções, Lda. – Pelouro do 

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

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para demolição de moradia unifamiliar com 

manutenção parcial da fachada e construção de piscina, para o prédio sito na Rua do Poço Novo, 

n.º 16 e 18, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Rui Alberto Fidalgo Ferreira – Pelouro do 
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Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e de ampliação de 

edifício de habitação e comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua do Brejo, n.º 25, em 

Ferrel, apresentado em nome de Emanuel Sousa Noivo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -  

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da licença n.º 128/13, 

processo n.º 28/11, para o prédio sito no Casal Pardal, em Ferrel, apresentado em nome de Luísa 

Maria Franqueira Santos Serafim – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------  

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

unifamiliar e casa de hóspedes, para o prédio sito na Rua do Moinho, nos Casais de Mestre Mendo, 

apresentado em nome de Markus Rose – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar/legalização 

e ampliação de anexo, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 30, em Ferrel, apresentado em 

nome de Rui Jose Martins Teodoro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------  

 ------------------- 15) Operação de destaque de parcela, para o prédio sito na Terra do Poço da 

Barroca, em Geraldes, apresentado em nome de José Maria Conceição Almeida – Pelouro do 

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

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia 

unifamiliar e telheiro, para o prédio sito na Travessa dos Pastores, na Serra d´El-Rei, apresentado 

em nome de Graciano da Conceição Eusébio Ferreira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --  

 ------------------- 17) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio 

sito em "Degraus ou Espinheira", em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Batista 

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

 ------------------- 18) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, garagem e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Poço Novo, n.º 1, na Serra d´El-Rei, apresentado 

em nome de Anisabel Leal Amador – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------  

 ------------------- 19) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio 

sito na Rua Padre Joaquim de Sousa, Lote 3, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Fernando dos Santos Faria – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------  

 ------------------- 20) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Rua da Fonte, n.º 9, no Paço, apresentado em nome de Osvaldo Emanuel 

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

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

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

Fonte, n.º 5, no Paço, requerida por Vasco Henrique Pereira Pinto – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 22) Homologação do auto de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada de “Estabilização da Arriba do Portinho da Areia Sul”, em Peniche, processo 

215.A1/OM – Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Suprimento de trabalhos n.º 1 da empreitada de “Reabilitação das Muralhas 

de Peniche” (Processo 1.3/OM) – Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------  

 ------------------- 24) Apresentação do ponto de situação da obra no Forte da Consolação; ----------  

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

 ------------------- 25) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo 

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

contentor WC (Revogação); -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Protocolo de cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque 

Urbano, a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche (Revogação);  

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

 ------------------- 27) Informação sobre a revisão da Carta Educativa do Município de Peniche – 
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Pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Conselhos e Comissões municipais: --------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Criação da comissão municipal de trânsito para o mandato 2021/2025 – 

Pelouro da Gestão do Trânsito; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Arrendamento do estabelecimento “Cafetaria do Parque” - Resolução do 

contrato – Pelouro do Património Municipal; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Projeto de Arquitetura -Miradouro e Restaurante Nau Dos Corvos – Pelouro 

do Património Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Integração do Município de Peniche na AGEO - Associação Geoparque Oeste 

– Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Constituição de empresa intermunicipal de transporte; --------------------------  

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

 ------------------- 33) Atribuição de apoio logístico à União Recreativa, Desportiva e Cultural do 

Paço, para a organização das Festas de São Brás, no âmbito de uma candidatura submetida ao 

apoio às Atividades Pontuais – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------  

 ------------------- 34) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas - União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Grupo Desportivo Atouguiense – Pelouro 

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

 ------------------- 36) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Atlético Clube de Geraldes – Pelouro do 

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

 ------------------- 37) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Clube Stella Maris de Peniche – Pelouro 

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

 ------------------- 38) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Clube de Ténis de Peniche – Pelouro do 

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

 ------------------- 39) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas - Serrana –Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa da Serra d´El-Rei – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------  

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

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

Municipal no Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 41) Saúde Um Direito Constitucional. ---------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente, eram 

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

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

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na reunião. ----------------------------------------  

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

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

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

Marreiros, Assistente Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 
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apreciação e votação dos pontos um a vinte da ordem do dia. -------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Afonso Clara: 

- Informou que tinha participado na reunião da Oeste CIM onde haviam sido abordados dois 

assuntos que o preocuparam: um relacionado com saúde, nomeadamente a questão dos médicos 

de família, tendo sido proposto uma discussão sobre esta temática pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal da Lourinhã, João Duarte; outro tinha que ver com a seca que o país 

atravessava, tendo sido discutidas várias propostas que serão colocadas ao senhor Ministro que for 

indicado para esta área.  

- Propôs o seguinte voto de pesar: 

«Faleceu no passado dia 01 de fevereiro de 2022, a senhora D.ª Maria de Lurdes Martins, natural 

da localidade de Ribafria. Fez parte da Assembleia Municipal de Peniche entre 1980-1982, foi 

uma pessoa importante no tecido social de Ribafria durante muitos anos, com a sua partida perde 

a Ribafria alguém que contribuiu para o seu desenvolvimento.» ----------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 
- Associou-se ao voto de pesar apresentado. ----------------------------------------------------------------  

- Referiu que, relativamente à temática da saúde, todos, em sede de reunião da Câmara Municipal, 

têm abordado este assunto, que ganha agora mais relevância por estar no seio da Oeste CIM. Disse 

que deveriam estar atentos e ter uma atitude mais proactiva. --------------------------------------------     

- Relativamente à questão da seca extrema em alguns locais do nosso território, disse que deve 

haver uma certa preocupação. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que esteve presente na entrega de prémios relativos à qualidade formativa, numa 

iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, que decorreu em Leiria. Realçou que foram 

premiados, com a entrega de certificados, o Grupo Desportivo de Peniche e o Grupo Desportivo 

Atouguiense, no que diz respeito aos Centros Básicos de Futebol e, também, o Sporting Clube da 

Estrada, em Futsal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação à atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas no âmbito do programa 

de reabilitação de instalações desportivas informou que uma das candidaturas decorrerá até ao dia 

28 de fevereiro de 2022 e irão candidatar-se o Grupo Desportivo Atouguiense, o Atlético Clube 

de Geraldes, o Clube Stella Maris de Peniche e a União Desportiva e Cultural de São Bernardino. 

Fez referência, ainda, a uma outra candidatura, já aprovada, que tem que ver com a atribuição de 

apoio municipal à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Serra d´El-Rei. ----   

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Felicitou a Associação Física, Cultural e Recreativa Penichense que, no dia dois de fevereiro, 

assinalou o seu centésimo vigésimo aniversário. Realçou a nova dinâmica e renovação que está a 

ser efetuada pela nova Direção. -------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, no dia dois de fevereiro participou via digital, numa reunião do grupo de trabalho 
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da Educação na Oeste CIM. Deu nota que foram apresentados novos projetos a desenvolver e a 

propor às Escolas em várias áreas. ---------------------------------------------------------------------------  

- Indicou que, no dia nove de fevereiro, reuniu com a senhora Diretora do Museu Nacional da 

Resistência e Liberdade, tendo sido informada que o espaço seria encerrado a partir daquele 

mesmo dia para obras e instalação da exposição museológica. Disse, ainda, que foi definida a 

proximidade e parceria de algumas atividades entre o Município de Peniche e o Museu. -----------  

- Deu conta de ter participado numa reunião de plenário da Rede Cultura e das novas atividades 

que fazem parte do plano para o corrente ano. --------------------------------------------------------------  

- Comunicou que, no próximo dia quinze de fevereiro, seria inaugurada a exposição “Museu na 

Aldeia” integrada na Rede Cultura, no Museu de Renda de Bilros, -------------------------------------  

- Informou que, estariam presentes na reunião as técnicas da Quaternaire, a empresa que está a 

desenvolver a revisão da Carta Educativa e que farão uma apresentação prévia do diagnóstico. ---  

  

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente aos pareceres emitidos pelas senhoras Dra. Fernanda Paula Oliveira e Dra. Ana 

Cláudia Guedes, disse que, na sua opinião, a Câmara Municipal deveria ter feito uma análise 

conjunta dos mesmos, não o tendo feito, após a sua leitura e análise ficou preocupada. Disse, ainda, 

que concordavam com o parecer da senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira, porque ele clarifica as 

dúvidas existentes, em relação aos poderes delegados no senhor Presidente da Câmara. Por outro 

lado, segundo o que leu no parecer, referiu que a senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira sugeriu 

uma ratificação de todos os atos praticados pelo senhor Presidente da Câmara e pelos senhores 

Vereadores, no âmbito da delegação de competências, uma vez que são competências próprias da 

Câmara Municipal. Relativamente às decisões futuras, nomeadamente a delegação de 

competências efetuada, no âmbito do Decreto-Lei n.º 555, do RJUE, a senhora Dra. Fernanda 

Paula Oliveira diz que seria importante revogar a deliberação e fazer uma nova, clarificando, no 

concreto, quais eram os poderes que a Câmara Municipal atribuía ao senhor Presidente. 

Considerando o parecer da senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira, propôs que fosse feita uma 

análise criteriosa do mesmo e que se procedesse em conformidade, agendando para uma próxima 

reunião de Câmara uma nova proposta de delegação de competência que garantisse a todos que 

estavam a agir em conformidade com a lei. -----------------------------------------------------------------  

- Em relação ao parecer da senhora Dra. Ana Cláudia Guedes, perguntou por que razão não foi a 

senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira a dá-lo, no que diz respeito ao pedido de acesso a toda a 

tramitação processual dos processos de obras particulares, um requerimento que o Partido Social 

Democrata fez por escrito, até porque se tivesse sido a senhora Dra. Fernanda Paula Oliveira a 

fazê-lo o resultado do parecer não seria aquele. Disse, ainda, que não poderia concordar com o 

parecer emitido, porque quem soubesse que matéria estava em causa e lesse o parecer iria 

questionar por que razão a Câmara Municipal pagava aquele tipo de serviços, porque a Câmara 

Municipal precisa de ter juristas que respondam aos problemas, não precisa de juristas que finjam 

e não respondam aos problemas da Câmara Municipal. Explicou que, para poder exercer direitos 

da advocação, anulação, revogação e substituição de atos praticados ao abrigo da delegação e 

subdelegação de competências, os vereadores têm que poder ter capacidade de ver os processos, 

em especial aqueles que o senhor Presidente tramita com a delegação de competências. Informou 

que iria entregar dois requerimentos.-------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o acesso aos links anteriores, disse que este assunto nunca foi um problema e esperava que 

esta situação fosse resolvida a breve trecho. ----------------------------------------------------------------  

- Referiu que, na reunião anterior, foi abordada a questão da jornada contínua que, por despacho 

do senhor Presidente da Câmara, deixou de existir nas Câmara Municipal e o que foi dito pelo 

senhor Presidente da Câmara foi que a responsabilidade era de quem estava no mandato do senhor 

Presidente António José Correia e que votou o acordo com o Sindicato, pelo que teve a curiosidade 
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de ir verificar, mas, na pratica, não pôde fazer a pesquisa, porque não tem acesso à informação. 

Reforçou que o interesse em ter a informação disponível tinha que ver com a necessidade de 

pesquisar, consultar, ver aquilo em que participaram para, a partir dali, puderem tomar as decisões 

no momento. No caso dos processos administrativos, indicou que teriam de ter acesso a toda a 

tramitação, porque a questão da proteção de dados está certa, mas é para o público, não para um 

órgão colegial que tem de tomar decisões. ------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que o Centro de Canoagem do Oeste lhe enviou um email sobre a necessidade de apoio 

para a instalação de energia elétrica. Perguntou como estava o pedido, uma vez que existia da parte 

deles alguma urgência. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou quais foram as diligências feitas face ao pedido do senhor Carlos Mota, relativamente 

à regularização do espaço público na Urbanização da Furninha. ----------------------------------------  

- Disse que gostaria de saber qual foi a resposta dada à senhora Cátia Rodrigues sobre a 

Urbanização do Botado e quais as obras necessárias. -----------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o pedido de apoio extraordinário para a legalização da 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel. --------------------------------------------------  

- Deu conta que lhe chegou um email de um Solicitador, relacionado com um pedido de vistoria 

efetuado nos serviços da Câmara Municipal, no dia 09 de novembro de 2021, para a Avenida da 

Praia, Lote 5, em Consolação, ao qual ainda não obteve resposta. --------------------------------------   

- Perguntou quem fez as obras junto à Estação Elevatória da Consolação, e que Fiscalização foi 

feita pela Câmara Municipal, uma vez que a obra não é sua. ---------------------------------------------  

- Sobre o convite que lhes foi entregue, gostaria de saber a que se referia. ----------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Afonso Clara: 

- Relativamente às questões suscitadas sobre os pareceres, indicou que de momento não estava em 

condições de responder objetivamente, mas que, numa próxima reunião de Câmara seriam 

prestados os esclarecimentos necessários. -------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão da Jornada Contínua indicou que numa próxima reunião o senhor Presidente 

daria a resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação ao Centro de Canoagem referiu que o assunto estava a ser analisado e que, 

oportunamente, seria resolvido. -------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão do senhor Carlos Mota referiu que não estava em condições de responder uma 

vez que o assunto estava com o senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------  

- Quanto ao assunto levantado pela senhora Cátia Rodrigues, da Urbanização do Botado, informou 

que o assunto estava a ser analisado. -------------------------------------------------------------------------  

- Indicou que o apoio extraordinário à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel 

estava em cima da mesa para ser discutido. -----------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão colocada sobre a Consolação informou que, de facto, houve um 

desfasamento nos serviços, contudo o assunto foi recuperado e muito rapidamente a questão seria 

resolvida. No que dizia respeito aos entulhos, informou que deu instruções aos Serviços de 

Fiscalização no sentido de procurar identificar o responsável para, posteriormente, se agir em 

conformidade. Acrescentou que conta que as obras eram de uma empresa exterior aos serviços, 

mas que passaram a responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. -----  

- Esclareceu que o convite foi entregue a pedido do senhor Comandante do Bombeiros Voluntários 

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

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Afirmou que o convite deveria ser para a apresentação pública do Multiusos. ----------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Associou-se aos votos formulados. -------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao convite, leu o que nele constava: “O Município de Peniche e a Associação 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Peniche convidam V.Exa. a participar na 

apresentação do Projeto Espaço Multidisciplinar”. Referiu que desconhecia se o Espaço 

Multidisciplinar seria o Pavilhão Multiusos, por outro lado, daquilo que leu tratava-se de uma 

apresentação já confortada pela Câmara Municipal e pela Associação, mas como, ele próprio, é 

parte da Câmara Municipal tinha o direito de saber o que iriam apresentar e o que é o Espaço 

Multidisciplinar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Associou-se ao voto de pesar e às felicitações endereçadas à Associação de Educação Física, 

Cultural e Recreativa Penichense pelos seus centro e vinte anos. ---------------------------------------  

- Agradeceu a informação prestada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente à 

reunião da Oeste CIM, no entanto, ficou preocupada, porque se, por um lado, houve uma análise 

das situações ligadas ao Ministério do Ambiente, no que diz respeito à seca, onde foram tomadas 

diligência por parte da Oeste CIM, por outro lado, o problema da Saúde ficou a aguardar pela 

constituição do Governo. Disse que, atendendo ao problema grave que existe ao nível do concelho 

de Peniche e dos concelhos que envolvem a Comunidade Intermunicipal, deveria ter havido de 

imediato uma atitude de exigência e de cooperação naquele que é um problema ao nível do acesso 

aos cuidados de saúde por parte da população e, posteriormente, ao nível do que virá a acontecer, 

porque a situação vai agravar-se profundamente. ----------------------------------------------------------   

- Em relação à proposta que apresentou para constituição da Comissão Municipal sobre a Saúde, 

indicou que o título que constava no edital da ordem de trabalhos não era o mais correto, até porque 

desconhecia se a Câmara Municipal teria legitimidade para votar da forma como está. -------------  

- Sobre os pareceres, disse que, também, estava a aguardar que a Câmara Municipal fizesse a 

análise, até porque não sendo jurista tinha a sua própria opinião relativamente à situação, por outro 

lado, aquilo que os membros da Câmara Municipal têm estado a fazer poderá ser colocado em 

causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que fez um pedido, relativo à apresentação dos processos da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, no sentido de haver mais objetividade. --------------------------------------------  

- Quanto ao problema do link, expressou que o senhor Presidente da Câmara deveria ter assumido, 

no imediato, junto dos membros da Câmara Municipal que tinha acontecido um problema técnico 

e que não pretendia colocar em causa o acesso à informação. -------------------------------------------  

- Em relação às Associações e à legalização das instalações da Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva de Ferrel, sugeriu que fosse feito um levantamento de todas as Associações que se 

encontram com processos de legalização das instalações. ------------------------------------------------  

- No que diz respeito às obras em Consolação, questionou de que forma poderiam responsabilizar 

a empresa que está contratada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, apesar de, 

neste momento, ser mais importante retirar rapidamente os resíduos e, posteriormente, imputar os 

custos a quem de responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Afonso Clara: 

- Em relação às questões colocadas pelos senhores Vereadores afirmou que o senhor Presidente da 

Câmara estaria em melhores condições para esclarecer. --------------------------------------------------  

- Relativamente à questão dos médicos de família declarou que todos comungavam da mesma 

preocupação, que se continuava a procurar encontrar soluções. -----------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Ana Batalha: 

- Deu conta que um dos objetivos era fazer um levantamento exaustivo, não só das situações 
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relacionadas com a legalização dos espaços das Associações, mas também de todas as suas áreas 

de intervenção e dos equipamentos. Disse, ainda, que se encontravam num processo de 

reorganização dos serviços e que se pretendia reforçar a intervenção na Área do Associativismo, 

até porque a Câmara Municipal reconhecia a importância que as Associações têm tido no nosso 

território.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Agradeceu a informação, mas, relativamente às atividades, tratava-se de uma atualização, não 

um levantamento de raiz, porque isso foi efetivado aquando da elaboração da Carta Local do 

Associativismo e do seu Regulamento. Referiu que o Gabinete de Apoio ao Associativismo 

deveria ter um reforço técnico substancial, para fazer face a todas as responsabilidades que cabem 

àquele Gabinete. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 alterações em estabelecimento, divisão de fração em 2 espaços 

comerciais, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de BECALIS - Sociedade Comercial e Imobiliária, Unipessoal, Lda. – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 79/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 814/2016) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro 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 licenciamento para alterações 

em estabelecimento / divisão de fração e, dois espaços comerciais, para o prédio sito na Rua 

Casal da Cruz, n.º 2, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado por Becalis – Sociedade 

Comercial e Imobiliária, Unipessoal, Lda., no dia 29 de abril de 2016, 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 04 de fevereiro de 2022.» (Doc.67 DPGU 66/16) ------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para demolição de construções antigas e construção de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua Nova, n.º 23, nos Casais Brancos, apresentado em nome 

de Filipa Alexandra Silva Pereira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------  
Deliberação n.º 80/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 968/2020) do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro 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 demolição de construções antigas e 

construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Nova, n.º 23, localidade de Casais 
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Brancos, apresentado por Filipa Alexandra Silva Pereira, no dia 25 de janeiro de 2019, ao abrigo 

do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), 

tendo em conta que o requerente não respondeu à audiência prévia realizada dentro do prazo 

legal previsto para o efeito, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 04 de fevereiro de 2022.» (Doc.68 DPGU 88/19) ------  

 

3) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar em banda e muro, para o 

prédio sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, apresentado em nome de Cristina 

Maria Alves Albano Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 81/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2389/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro 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 bifamiliar em banda e muro, a realizar no prédio 

sito na Rua Afonso de Albuquerque, localidade de Peniche, apresentado em nome de Cristina 

Maria Alves Albano Santos, no dia 22 de julho de 2020, conforme proposta de despacho da Chefe 

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

nomeadamente na seguinte condição: 

3.1. Face ao acima exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, condicionado ao 

teor do parecer da Direção-Geral do Património Cultural e entrega de peças desenhadas para 

cumprimento do ponto 2.3 deste parecer, em simultâneo com os projetos das especialidades.» 

(Doc.69 DPGU 621/20) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para construção de telheiro com demolição de anexos existentes, 

para o prédio sito na Rua das Flores, n.º 5, em Bolhos, apresentado em nome de Francisco 

Manuel – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 82/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 796/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que 

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de declarar caducidade à licença, relativo 

ao pedido de licenciamento apresentado em nome de Francisco Manuel, em 16 de julho de 2019, 

para construção de telheiro com demolição de anexos existentes, a realizar no prédio sito na Rua 

das Flores, n.º 5, localidade de Bolhos, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-

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

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

Urbanística (DPGU), datada de 03 de fevereiro de 2022, nomeadamente por a validade da licença 

ter terminado.» O senhor Vereador Filipe Sales não estava presente na sala durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.70 DPGU 788/19) ------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para construção de garagem/arrumos, para o prédio sito na Rua do 

Rossio, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 83/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 
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pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche e pelo Partido Socialista, e duas abstenções, pelo 

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

proposta (n.º 74/2020) do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro de 2022, que a 

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

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

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

licenciamento, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins, em 02 de fevereiro de 2017, 

para construção de garagem/arrumos, a realizar no prédio sito na Rua do Rossio, localidade de 

Serra d´El-Rei, ao abrigo do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

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

fevereiro de 2022, nomeadamente por não ter solicitado a emissão do alvará de obras.» O senhor 

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

(Doc.71 DPGU 19/17)------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Requerimento de alterações no decurso da obra relativo ao pedido de licenciamento para 

demolição do existente e construção de edifício para habitação e comércio/serviços, para o 

prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, em Ferrel, apresentado em nome de António Alves Ribeiro 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 84/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 6/2022) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que a 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura (legalização) ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do 

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

pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de edifício para habitação e 

comércio/serviços, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 14, localidade de Ferrel, 

apresentado em nome de António Alves Ribeiro, no dia 05 de abril de 2018, conforme proposta 

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

de fevereiro de 2022.» (Doc.72 DPGU 77/18) -------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para obras de edificação (legalização de alterações), para o prédio 

sito na Rua do Lagido, n.º 5, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Bernardo de Jesus 

Pereira Fernandes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 85/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2128/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que 

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

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

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

apresentado em nome de Bernardo de Jesus Pereira Fernandes, em 04 de agosto de 2021, para 

obras de edificação (legalização de alterações), a realizar no prédio sito na Rua do Lagido, n.º 5, 

localidade de Casais do Baleal, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, 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 07 de fevereiro de 2022, nomeadamente por: 

3.1. As ampliações protagonizadas implicam um aumento de área bruta de construção que 
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ultrapassa os valores máximos estabelecidos no alvará de loteamento, pelo que, não são passíveis 

de legalizar, devendo aplicar-se as medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade 

urbanística, nos termos do artigo 102.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual 

redação.  

3.2. Importa salientar que não são consideradas as obras de escassa relevância urbanística 

previstas no artigo 8.º do RMUE que não estejam de acordo com os loteamentos aprovados, ao 

abrigo do n.º 3 do mesmo artigo e no n.º 3 do artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. Salienta-se que o loteamento aprovado para o local não prevê a 

construção de anexos ou de churrasqueiras para o lote em apreço.  

3.3. Nos termos do artigo 80.º do RGEU, é interdita a construção de instalações sanitárias nos 

sótãos que não reúnam condições de habitabilidade.  

3.4. As alterações introduzidas anulam o lugar de estacionamento, contrariando os valores 

mínimos estabelecidos no alvará de loteamento, bem como o estabelecido na alínea d) do n.º 3.1, 

do artigo 11.º, do Regulamento do PDM, no artigo 37.º do RMUE e na Portaria n.º 216-B/2008, 

de 03 de março.» (Doc.73 DPGU 723/21) ------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um resort, para o prédio 

sito no Sítio dos Moinhos ao Porto de Areia - Caminho de San Pedro de Alcântara, em Peniche, 

apresentado em nome de Holidayonj, Lda. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------  
Deliberação n.º 86/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 2206/2021) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 09 de fevereiro 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 Holidayonj, Lda., em 15 de janeiro de 2021, sobre a viabilidade para 

construção de um resort, a implantar no prédio sito no “Sítio dos Moinhos ao Porto de Areia” - 

Caminho de San Pedro de Alcântara, localidade de Peniche, conforme proposta de despacho da 

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

2022, nomeadamente por: 

4.1. Considerando as classes de espaços referidas no ponto anterior foi solicitado o parecer da 

APA (parecer vinculativo), que emitiu parecer desfavorável ao pedido de informação prévia 

ARHTO.DRHL.00109.2021.» (Doc.74 DPGU 28/21) -----------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para operação de loteamento com obras de urbanização, para o 

prédio sito no "Casal do Liberal" - aglomerado dos Casais do Baleal, em Ferrel, apresentado 

em nome de Empreendimar - Sociedade de Construções, Lda. – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 87/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2411/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para operação de loteamento com obras de urbanização, 

para o prédio sito no “Casal do Liberal”, aglomerado de Casais do Baleal, localidade de Ferrel, 

apresentado por Empreendimar - Sociedade de Construções, Lda., no dia 26 de maio de 2020, ao 

abrigo da alínea a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação (RJUE), tendo em conta que os elementos apresentados por parte da 

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

constantes no parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 
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datado de 17 de janeiro de 2022, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

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

por: 

2.2. Perante o enquadramento do ponto anterior, verifica-se que a operação urbanística está 

implantada em faixa de servidão do domínio hídrico, de acordo com as linhas de água 

identificadas na carta militar, ficando o licenciamento da operação urbanística sujeita ao parecer 

prévio da APA/ARHTO, nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) e no 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (utilização dos recursos hídricos). Neste âmbito, o 

processo foi encaminhado para consulta à entidade externa, que emitiu parecer desfavorável, 

pelos motivos expressos na informação datada de 10 de janeiro de 2022. 

2.3.2. A operação de loteamento continua a abranger a classe de Espaços Agrícolas, 

nomeadamente, nos lotes n.º 114 e n.º 117. Conforme transmitido anteriormente, 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. 

2.3.4. Observa-se nas peças desenhadas que o loteador acrescentou a possibilidade de construção 

de anexos e de piscinas nos lotes 1 a 25. Todavia, encontra-se em falta a descrição das áreas dos 

anexos na tabela de áreas, não estando, portanto, incluídas no somatório da área bruta de 

construção. Somando as áreas dos anexos à área total bruta de construção proposta em Espaços 

Urbanizáveis (41 976.85m2+450.00m2=42 426.85m2), conclui-se que a proposta ultrapassa o 

índice de construção bruta admissível para o aglomerado urbano em apreço (42 015.95m2). 

2.3.5. O parecer anteriormente emitido informa que o perfil do passeio público na Rua Cruz das 

Almas deveria manter a mesma morfologia em toda a sua extensão, nomeadamente, na relação 

entre estacionamento, caldeiras de árvores e percurso pedonal. Verifica-se que o projeto agora 

entregue não apresenta alterações que respondam ao parecer transmitido, mantendo o mesmo 

desenho quanto a este tema. 

2.3.8. Relativamente ao impasse no espaço verde mencionado no ponto 3.8 do parecer anterior, 

observa-se que o autor do projeto alterou o projeto, anulando o impasse com a extensão do espaço 

verde até ao arruamento proposto. Todavia, questiona-se o desenho urbano resultante, que 

poderá não ser o mais adequado à sua utilização, pela sua dimensão, configuração e 

ensombramento causado pelos edifícios propostos na envolvente. Mais de informa, que a solução 

apresentada reduz a profundidade da área destinada a equipamento coletivo, limitando as opções 

de edificação face à proximidade aos lotes 133 a 136 e considerando as disposições legais e 

regulamentares sobre afastamentos entre edifícios e de salubridade. 

Motivo(s) do Indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

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

datados de 07 de janeiro de 2022. 

B – Fundamentação de direito: 

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

na sua atual redação.» (Doc.75 DPGU 375/20) -----------------------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para demolição de moradia unifamiliar com manutenção parcial 

da fachada e construção de piscina, para o prédio sito na Rua do Poço Novo, n.º 16 e 18, na 

Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Rui Alberto Fidalgo Ferreira – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 88/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

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

eleito pelo Partido Social Democrata, e duas abstenções, da senhora Vereadora eleita pelo Partido 

Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a proposta (n.º 2229/2021) do 
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senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que a seguir se transcreve e de 

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

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

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

pedido de licenciamento para demolição de moradia unifamiliar com manutenção parcial da 

fachada e construção de piscina, a realizar no prédio sito na Rua do Poço Novo, n.º 16 e 18, 

localidade de Serra d´El-Rei, apresentado em nome de Rui Alberto Fidalgo Ferreira, no dia 20 

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

Urbanística (DPGU), datada de 07 de fevereiro de 2022, nomeadamente por: 

3.2. Conforme se pode verificar no parecer transmitido pelo Gabinete de Saneamento, datado de 

07 de dezembro de 2021, antes da emissão da licença de utilização deverá apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial, com a área do prédio urbano atualizada. 

3.3. Para completar as peças desenhadas deve ser apresentada planta da fachada/muro com a 

representação dos vãos (alteração).» (Doc.76 DPGU 446/21) ------------------------------------------  

 

11) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e de ampliação de edifício de 

habitação e comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua do Brejo, n.º 25, em Ferrel, 

apresentado em nome de Emanuel Sousa Noivo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------  
Deliberação n.º 89/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 1865/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que 

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

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

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

apresentado em nome de Emanuel Sousa Noivo, em 04 de setembro de 2020, para legalização de 

alterações e de ampliação de edifício de habitação e comércio e/ou serviços, a realizar no prédio 

sito na Rua do Brejo, n.º 25, localidade de  Ferrel, 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 07 de fevereiro de 2022, nomeadamente por contrariar o 

patente no n.º 1 dos artigos 21.º e 23.º do RMUE de Peniche, conforme parecer técnico atras 

citado.» (Doc.77 DPGU 808/20) -----------------------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da licença n.º 128/13, processo n.º 

28/11, para o prédio sito no Casal Pardal, em Ferrel, apresentado em nome de Luísa Maria 

Franqueira Santos Serafim – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 90/2022: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros eleitos 

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

Socialista, e uma abstenção, pelo membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a 

proposta (n.º 382/2018) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro 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 licenciamento para alterações 

no decurso da licença 128/136, para o prédio sito no Casal do Pardal, localidade de Ferrel, 

apresentado por Luísa Maria Franqueira Santos Serafim, 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 

fundamento apresentado pelo requerente em fase de audiência previa não inverte o sentido da 

decisão nomeadamente por ausência dos projetos de especialidades, conforme proposta da chefe 

de Divisão (DPGU) datada 04 de fevereiro de 2022.» (Doc.78 DPGU 206/17) ----------------------  
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13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e 

casa de hóspedes, para o prédio sito na Rua do Moinho, nos Casais de Mestre Mendo, 

apresentado em nome de Markus Rose – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------  
Deliberação n.º 91/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 96/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 09 de fevereiro 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 Markus Rose, em 29 de novembro de 2021, sobre a viabilidade para 

construção de moradia unifamiliar e casa de hóspedes, a implantar no prédio sito na Rua do 

Moinho, localidade de Casais de Mestre Mendo, conforme proposta de despacho da Chefe da 

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

nomeadamente por: 

1. Fração A 

1.1. Da análise dos elementos disponibilizados, o interessado propõe um edifício composto por 

dois pisos, acima da cota de soleira, com uma cércea de 7,00m. Observa-se que o número de pisos 

respeita a morfologia dominante na mesma frente de rua, todavia o edifício a apresentar deverá 

respeitar uma altura máxima de fachada de 6,50m, de acordo com o estabelecido no n.º 3.4 do 

artigo 12.º do Regulamento do PDM; 

1.2. O autor do projeto deverá comprovar o cumprimento do afastamento mínimo entre fachadas 

com vãos de compartimentos de habitação, devendo atuar em conformidade com o disposto no 

artigo 60.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). 

2. Fração B 

2.1. O interessado pretende também a construção de um edifício, denominado como “Casa de 

Hóspedes”, organizado em piso térreo, com piscina. Apesar da implantação da proposta incidir 

em Espaços Urbanos, observa-se que o prédio, a poente, não confronta com arruamento público, 

conforme o indicado na certidão do registo predial da Conservatória. 

3. Verifica-se que as cozinhas das frações A e B não respeitam as normas técnicas para melhoria 

de acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 08 de agosto, na sua atual redação, nomeadamente no disposto no n.º 3.3.3 do seu 

anexo. 

4. Mais se informa, que a cave destinada a estacionamento da fração A, não poderá ter uma 

comunicação direta com a área habitável, de acordo com o estabelecido no artigo 80° do RGEU. 

5. Observa-se que o interessado pretende efetuar uma operação de destaque de parcela. Contudo, 

verifica-se que a proposta não reúne as condições necessárias, constantes no n.º 4, do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que as duas parcelas 

resultantes não confrontam com arruamento público, conforme a descrição apresentada na 

certidão do registo predial da Conservatória.» (Doc.79 DPGU 1143/21) -----------------------------  

 

14) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar/legalização e ampliação 

de anexo, para o prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 30, em Ferrel, apresentado em nome de Rui 

José Martins Teodoro – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------  
Deliberação n.º 92/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2185/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro 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 Rui José Martins Teodoro, em 12 de maio de 2021, para ampliação de 

moradia unifamiliar/legalização e ampliação de anexo, a realizar no prédio sito na Rua 1.º de 

Maio, n.º 30, localidade de Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 24.º do 

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

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

Urbanística (DPGU), datada de 07 de fevereiro de 2022, nomeadamente por: 

4.1. O autor do protejo designa a operação urbanística como “Ampliação de moradia unifamiliar, 

com legalização e ampliação de anexo - com demolição parcial de construção existente”. 

Todavia, a operação urbanística que se afigura em peças desenhadas corresponde a um pedido 

de licenciamento de construção de uma moradia unifamiliar, com prévia demolição total da 

moradia existente, e legalização de anexo com ampliação para garagem. Perante este 

enquadramento, a designação da operação urbanística deverá ser corrigida nos elementos 

processuais, bem como, deverá constar no processo os elementos processuais relativos à operação 

de demolição, nos termos estabelecidos no n.º 17 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

4.2. Verifica-se que foi entregue a certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada e 

compatibilizada com a área descrita no levantamento topográfico. Todavia, consultado o 

processo antecedente, relativo ao pedido de destaque de parcela, processo n.º 877/20, verifica-se 

que não consta na certidão da conservatória do registo predial do prédio adjacente, com a matriz 

n.º 2498, a descrição de “serventia”, que lhe confira o direito de passagem por prédio particular, 

para acesso à garagem proposta.  

4.3. Analisadas as peças desenhadas, verifica-se que os desenhos relativos às cores convencionais 

carecem de complemento, uma vez que não representam verdadeiramente as alterações 

pretendidas, nomeadamente, na representação dos alçados. 

4.4. Relativamente à apreciação da inserção urbana e paisagística da edificação proposta, na 

perspetiva formal e funcional, tendo em atenção o edificado existente e o espaço público na 

envolvente, julga-se que o projeto não satisfaz quanto à interpretação das referências do local, 

nomeadamente, quanto aos valores volumétricos e morfológicos existentes na proximidade. Neste 

âmbito, o projeto não respeitas as disposições expressas nos artigos 21.º do RMUE e do artigo 

121.º do RGEU, passando a especificar nos pontos seguintes. 

4.5. A nova construção proposta não respeita os alinhamentos definidos pelas edificações 

existentes na envolvente, nomeadamente, quanto à profundidade do edifício / alçado tardoz, 

atuando em desconformidade com o estabelecido no artigo 22.º do RMUE. O desrespeito do 

alinhamento de fachadas prejudica igualmente os logradouros dos prédios vizinhos quanto a 

ensombramento e a salubridade.  

4.6. A varanda proposta, no piso superior do alçado frontal, não cumpre o estabelecido no artigo 

30.º do RMUE, nomeadamente, no que se refere às alíneas b) e d), por não respeitar o afastamento 

mínimo de 1.50m ao limite lateral da fachada e por apresentar uma altura inferior a 3.00m a 

partir da cota da via pública. 

4.7. O muro relativo ao terraço, proposto no piso do sótão, deverá ser dissimulado na cobertura, 

de modo a integrar-se harmoniosamente no conjunto edificado, respeitando a altura mínima de 

guarda corpos. A trapeira proposta deverá ser reformulada e ajustada na proporção de modo a 

diminuir o seu impacto visual e volumétrico no conjunto. O terraço não poderá constituir servidão 

de vista para o prédio vizinho (1.50m). Caso o projeto não cumpra estes pressupostos, que 

derivam de disposições regulamentares, coloca-se em causa a viabilidade do terraço e da 

trapeira. 

4.8. Observa-se que a área de implantação relativa ao anexo (garagem e “cozinha de forno”) é 

superior à área de implantação da moradia, causando um impacto pejorativo na estrutura urbana 

onde se insere. Importa salientar, que um anexo serve para usos complementares à utilização do 
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edifício principal, neste caso, uma moradia. É notório que cada moradia do conjunto edificado 

onde se insere a pretensão é complementada por um volume anexo. Todavia, no caso em apreço, 

a volumetria do anexo é excessiva proporcionalmente ao edifício principal, apresentado a 

moradia 81.60m2 e o anexo 133.10m2 de implantação. Perante este enquadramento, a área do 

anexo deverá ser reduzida.  

4.9. Julga-se que o muro resultante do terraço na cobertura da garagem provoca uma altura 

excessiva ao volume do anexo, contrariando o estabelecido no artigo 21.º do RMUE e no artigo 

121.º do RGEU, por prejudicar a estética do conjunto e da envolvente, bem como, a salubridade 

das edificações e dos logradouros adjacentes.  

4.10. Verifica-se que a moradia adjacente, a nascente e com o número de polícia 28, contém um 

vão de janela no piso superior que deita diretamente para o prédio em apreço. Deverá o autor do 

projeto justificar a proposta apresentada, fundamentando por disposições legais ou 

regulamentares, considerando o eventual direito de servidão de vistas por usucapião, de acordo 

com o estabelecido no n.º 2 do artigo 1362.º do Código Civil, uma vez que a edificação de uma 

moradia de dois pisos, conforme proposto, irá anular o vão mencionado. 

4.11. O vão de janela de sacada relativo à cozinha não cumpre o estabelecido no artigo 73.º, 

nomeadamente, por existir obstáculos de iluminação numa distância inferior a 2m do eixo 

vertical. 

4.12. Relativamente às disposições legais e regulamentares aplicáveis à organização espacial 

interior, verifica-se que o projeto não respeita o estabelecido no artigo 86.º do RGEU, por se 

verificar instalações sanitárias com comunicação direta para os compartimentos de habitação, 

nomeadamente, com os compartimentos designados por “sala” e “cozinha do forno”. 

4.13. A bancada da cozinhada não respeita o estabelecido no n.º 3.3.3 do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 08 de agosto, na atual redação, relativo a normas técnicas para acessibilidade a 

pessoas com mobilidade reduzida.» (Doc.80 DPGU 392/21) --------------------------------------------  

 

15) Operação de destaque de parcela, para o prédio sito na Terra do Poço da Barroca, em 

Geraldes, apresentado em nome de José Maria Conceição Almeida – Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 93/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 55/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 09 de fevereiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Não aprovar a operação de destaque de parcela, para o prédio sito em Terra do Poço da 

Barroca, localidade de Geraldes, em nome de José Maria Conceição Almeida por não reunir 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, nomeadamente por ausência de confrontação do prédio com arruamento público, 

conforme proposta de despacho da chefe de divisão de Planeamento e Gestão urbanística datada 

de 08 de fevereiro de 2022.» (Doc.81 DPGU 32/22) ------------------------------------------------------  

 

16) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar e telheiro, 

para o prédio sito na Travessa dos Pastores, na Serra d´El-Rei, apresentado em nome de 

Graciano da Conceição Eusébio Ferreira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------  
Deliberação n.º 94/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 20/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 de fevereiro de 2022, que a 

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento, 
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apresentado em nome de Graciano da Conceição Eusébio Ferreira, em 11 de janeiro de 2021, 

para legalização de alterações em moradia unifamiliar e telheiro, a realizar no prédio sito na 

Travessa dos Pastores, localidade de Serra d´El-Rei, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 4 do 

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

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

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

por: 

3.1. O vão da sala do R/C, considerado compartimento de habitação continua a não respeitar o 

estipulado no n.º 1 do artigo 71.º do Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), pela 

área de envidraçado. Além do mais, deve haver uma uniformização na dimensão dos vãos dos 

compartimentos que fazem parte da edificação.  

3.2. Na proposta não substitui a cobertura de painel sandwich, pelo que mantém o não 

cumprimento do n.º 1 do artigo 25.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(RMUE), em que é obrigatória a aplicação de telhas de barro vermelho nas coberturas inclinadas 

das edificações, nomeadamente inseridas em tecido urbano.  

3.3. O 1.º andar não pode ser considerado como sótão, dado que possui compartimentos para 

habitação (instalação sanitária e sala de jogos), com pé-direito regulamentar. 

3.4. O cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto, na sua atual redação, em 

matéria de acessibilidades é da inteira responsabilidade do técnico autor. 

3.5. A churrasqueira existente no logradouro, por localizar-se junto do confinante com o prédio 

vizinho não cumpre as condições definidas no n.º 2 do artigo 32.º do RMUE.  

3.6. Não foi apresentada qualquer proposta para alteração da composição dos alçados e 

cobertura, o que mantém o anteriormente referido no ponto 3.6 do parecer técnico, ou seja, a 

moradia nos termos em que é apresentada não contribui para valorização do conjunto edificado 

e inserção harmoniosa na estrutura urbana, conforme o teor do artigo 21.º do RMUE e 121.º do 

RGEU.» (Doc.82 DPGU 20/21) ------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio sito em 

"Degraus ou Espinheira", em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Batista 

Teotónio Chagas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 95/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

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

eleito pelo Partido Social Democrata, e duas abstenções, da senhora Vereadora eleita pelo Partido 

Social Democrata e pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a proposta (n.º 20/2022) do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro 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 muro de vedação, a realizar no prédio sito em “Degraus ou 

Espinheira”, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Batista Teotónio 

Chagas, no dia 06 de outubro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

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

nas seguintes condições: 

1. Deverá o dono da obra executar obras de infraestruturas e de urbanização na frente do prédio, 

de acordo com o previsto no artigo 50.º do RMUE. Deverá o requerente acautelar a execução do 

pavimento desde o limite do seu prédio até ao passeio existente. De referir ainda que o material 

do pavimento do passeio a aplicar deverá respeitar o material e tipo do passeio existente - pavê 

de betão. Deverá o requerente apresentar peças desenhadas, com base em levamento topográfico, 

relativas às obras de infraestruturas e de urbanização a executar, devidamente cotadas e 
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legendadas. 

2. Observa-se que o requerente pretende a construção de muros de divisão de estremas, com o 

objetivo de vedar o logradouro. Pretende também a instalação de dois portões, nos muros 

confinantes com o domínio público, a poente e a nascente, respetivamente. Confrontadas as peças 

desenhadas apresentadas com o plano de Urbanização Casal da Cruz, verifica-se que o acesso 

público a nascente do prédio constitui apenas um acesso pedonal. Assim, alerta-se que o acesso 

por veículos ao prédio, não deverá ser efetuado através do referido acesso público. 

3. Verifica-se que a operação urbanística propõe uma cedência de área de terreno para domínio 

público municipal, compreendendo obras de urbanização. Em caso de aprovação, deverá o 

requerente formalizar a cedência gratuita de área ao domínio público municipal, com a entrega 

dos elementos específicos para o efeito e, posteriormente, proceder à atualização da descrição da 

certidão do registo predial da conservatória.» (Doc.83 DPGU 955/21) -------------------------------  

 

18) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, garagem e muros de 

vedação, para o prédio sito na Rua do Poço Novo, n.º 1, na Serra d´El-Rei, apresentado em 

nome de Anisabel Leal Amador – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------  
Deliberação n.º 96/2022: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros eleitos 

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

Partido Social Democrata, e uma abstenção, pelo membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, aprovar a proposta (n.º 1688/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de 

fevereiro 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 legalização de moradia unifamiliar, 

garagem e muros de vedação, para o prédio sito Rua do Poço Novo, n.º 1, localidade de Serra 

d´El-Rei, apresentado por Anisabel Leal Amador, no dia 09 de dezembro de 2019, ao abrigo da 

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

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

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

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 01 de fevereiro de 2022.» O senhor 

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

(Doc.84 DPGU 1348/19) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio sito na Rua 

Padre Joaquim de Sousa, Lote 3, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Fernando 

dos Santos Faria – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 97/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2294/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro 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 muro de vedação, a realizar no prédio sito na Rua Padre 

Joaquim de Sousa, Lote 3, localidade de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Fernando 

dos Santos Faria, no dia 29 de novembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da 

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

nomeadamente nas seguintes condições: 

2. Conforme o estabelecido no artigo 50.º do RMUE, é competência do requerente executar as 

respetivas obras de infraestruturas e de urbanização na frente do seu prédio. Deverá o dono da 
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obra acautelar a execução do passeio público, com largura e materiais iguais ao do existente na 

frente do edifício adjacente a sul. O prédio em apreço já se encontra marginado por lancil, todavia 

deverá o requerente acautelar a requalificação do mesmo, bem como executar as obras 

necessárias para compatibilização com o proposto em projeto. Deverá o requerente apresentar 

peças desenhadas, com base em levantamento topográfico, relativas às obras de infraestruturas e 

de urbanização a executar, devidamente cotadas e legendadas, incluindo pormenores construtivos 

da proposta.3. Mais se informa que, deverá apresentar os elementos processuais em conformidade 

com a informação do Gabinete de Saneamento e Apreciação Liminar, datado de 21 de dezembro 

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

votação deste assunto. (Doc.85 DPGU 1136/21) -----------------------------------------------------------  

 

20) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua da Fonte, n.º 9, no Paço, apresentado em nome de Osvaldo Emanuel Ferreira Anjos 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 98/2022: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros eleitos 

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

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

proposta (n.º 2332/2021) do senhor Presidente da Câmara, datada de 08 de fevereiro de 2022, que 

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

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

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

licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, a realizar no prédio sito na 

Rua da Fonte, n.º 9, localidade de Paço, apresentado em nome de Osvaldo Emanuel Ferreira 

Anjos, no dia 27 de setembro de 2021, conforme proposta de despacho da Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 07 de fevereiro de 2022.» O senhor 

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

(Doc.86 DPGU 915/21) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

21) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua da Fonte, n.º 5, 

no Paço, requerida por Vasco Henrique Pereira Pinto – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: 
Deliberação n.º 99/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 58/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 04 de fevereiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Proponho à Câmara Municipal indeferir 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 da Fonte n.º 5, no Paço, Atouguia da Baleia, em nome de 

Vasco Henrique Pereira Pinto, pedido este que se encontra apreciado tecnicamente através do 

parecer da Divisão de Obras Municipais (DOM), datado de 14 de janeiro de 2022, que se junta 

em anexo. 

Propõe-se ainda que, ao abrigo do art.º 121.º e seguintes do Código dos Procedimentos 

Administrativos (CPA), se promova a audiência do interessado, concedendo-se para o efeito o 

prazo de 15 dias, para que, em exposição escrita acompanhada de todos os elementos/documentos 

que considerem pertinentes, fundamentem os motivos que possam levar à alteração do presente 

sentido da decisão.» (Doc.87 NIPG 27802/21) -------------------------------------------------------------  

 

22) Homologação do auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Estabilização da Arriba do Portinho da Areia Sul”, em Peniche, processo 215.A1/OM – 
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Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 100/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 48/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 03 de fevereiro 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 395.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, proponho que a Câmara homologue 

o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de “Estabilização da Arriba 

do Portinho de Areia Sul”, em anexo.» (Doc.88 NIPG 664/22) -----------------------------------------  

 

23) Suprimento de trabalhos n.º 1 da empreitada de “Reabilitação das Muralhas de Peniche” 

(Processo 1.3/OM) – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 101/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 62/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 04 de fevereiro 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 2 do artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na 

sua atual redação, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 

considerando a informação técnica n.º 44, anexa, datada de 25 de janeiro de 2022, propõe-se à 

Câmara Municipal: 

1. Autorizar o suprimento de 8 das 18 sondagens arqueológicas previstas no plano de trabalhos 

obra, conforme listagem de trabalhos a menos n.º 1 anexa; 

2. Aprovar a minuta da 1.ª adenda ao contrato n.º 41/2021, em anexo, nos termos do n.º 1 do 

artigo 311.º do CCP.» (Doc.87 NIPG 2108/22) ------------------------------------------------------------  

 

24) Apresentação do ponto de situação da obra no Forte da Consolação: --------------------------  
Deliberação n.º 102/2022: Deliberado retirar da ordem do dia o assunto relativo à apresentação 

do ponto de situação da obra no Forte da Consolação, devendo o mesmo ser presente numa 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

25) Protocolo de colaboração entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, 

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

(Revogação): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 103/2022: Deliberado voltar a apreciar o assunto relativo ao protocolo de 

colaboração entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche, para apoio financeiro 

na colocação de relvado sintético, bancadas, iluminação e contentor WC (Revogação), numa 

próxima reunião. (NIPG 9839/21) ----------------------------------------------------------------------------  

 

26) Protocolo de cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano, a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche (Revogação): ---------------------  
Deliberação n.º 104/2022: Deliberado voltar a apreciar o assunto relativo ao protocolo de 

cedência da gestão do Campo de Relva Sintético do Parque Urbano, a celebrar entre o Município 

de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche (Revogação), numa próxima reunião. (NIPG 

5888/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

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

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 105/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada 

pelas senhoras Filipa Barreira e Susana Magalhães, da empresa Quaternaire, relativamente à 

revisão da Carta Educativa do Município de Peniche. -----------------------------------------------------  

 

CONSELHOS E COMISSÕES MUNICIPAIS: 

 

28) Criação da comissão municipal de trânsito para o mandato 2021/2025 – Pelouro da Gestão 

do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 106/2022: Deliberado voltar a apreciar o assunto relativo à criação da comissão 

municipal de trânsito para o mandato 2021/2025, numa próxima reunião. -----------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

29) Arrendamento do estabelecimento “Cafetaria do Parque” - Resolução do contrato – 

Pelouro do Património Municipal: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 107/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 135/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado 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: --------------------------------------------------------------------   

«Considerando a informação do Serviço de Património, n.º 135/2022, de 19 de janeiro de 2022, 

proponho qua a Câmara Municipal, nos termos das peças do procedimento que serviram de base 

ao arrendamento, Processo n.º 1/2018-Património: 

• Rescinda o contrato, nos termos do (ponto 12.6 do Caderno de Encargos); 

• Considere o espaço abandonado, e tome posse do mesmo (ponto 10.1 do Caderno de Encargos); 

• Remeta o processo ao Gabinete Juridico encetar as diligências para processo de reposição ou 

indeminização pelos bens retirados do espaço pertencentes ao Município; 

• Revogue o acordo que deu origem ao plano de pagamentos (Deliberação n.º 990/2020, de 28 de 

setembro de 2020); 

• Inicie os procedimentos para cobrança coerciva da dívida, à data, no valor de 13 560,68€.» 

(Doc.88 NIPG 1704/22) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Projeto de Arquitetura - Miradouro e Restaurante Nau Dos Corvos – Pelouro do 

Património Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 108/2022: Deliberado voltar a apreciar o assunto relativo ao projeto de 

Arquitetura - Miradouro e Restaurante Nau dos Corvos, na próxima reunião, devendo ser incluída 

uma informação relativa à estimativa orçamental de cada projeto. (NIPG 3188/22) -----------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

31) Integração do Município de Peniche na AGEO - Associação Geoparque Oeste – Pelouro 

da Cultura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 109/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 234/2022) 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 que: 

O Município de Peniche foi convidado a integrar a AGEO – Associação Geoparque Oeste; 

A AGEO é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, criada por tempo 

indeterminado, para assegurar as condições de viabilidade e desenvolvimento do Geoparque 

Oeste, e candidatar-se a Geoparque Mundial da Unesco; 

Em 27 de setembro de 2018 foi formalizada a AGEO, por escritura, tendo como fundadores o 
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Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, a SHN - Sociedade de História Natural, 

Associação Científica, a Universidade Nova de Lisboa, bem como outros signatários a título 

individual; 

É objeto da AGEO a preservação, conservação, valorização, divulgação e dinamização do 

património natural e cultural, com especial ênfase no património geológico, numa perspetiva de 

aprofundamento e divulgação do conhecimento cientifico, fomentando a educação, o turismo e o 

desenvolvimento sustentável das populações e do território, e 

Em 20 de março de 2021 a Assembleia-Geral da AGEO aprovou a revisão dos estatutos e definiu 

como quota anual para as autarquias locais o valor de 25 000€. 

Em face do exposto, nos termos do disposto na alínea ccc), 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 submeta à Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a integração do Município de Peniche na AGEO – Associação Geoparque Oeste, com 

uma quota anual de 25.000€.» O senhor Vereador Filipe Sales não estava presente na sala durante 

a apreciação e votação deste assunto. (Doc.89 NIPG 24190/21) ----------------------------------------  

 

32) Constituição de empresa intermunicipal de transporte: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 110/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 245/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 08 de fevereiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando que: 

a) A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oestecim) ė a Autoridade de Transportes para o seu 

território; 

b) Os Municípios que integram a Oestecim delegaram nesta, por contrato interadministrativo, as 

suas competências como Autoridade de Transportes; 

c) A Comunidade Intermunicipal do Oeste pretende implementar um modelo de mobilidade 

público, universal e tendencialmente gratuito; 

d) O modelo supramencionado visa o reforço e modernização da rede, designadamente o sistema 

de transportes coletivos públicos (infraestruturas de suporte e material circulante) 

intermunicipal;  

e) Foram definidas metas de descarbonização a curto e médio prazo, para as quais o transporte 

público de passageiros contribui de forma ativa; 

f) Os modelos de contratação seguidos por outras Autoridades de Transportes não têm conduzido 

aos resultados esperados, terminando muitos deles desertos; 

g) A absoluta necessidade de não existir qualquer rutura no serviço público do transporte 

rodoviário de passageiros; 

h) O Conselho Intermunicipal, na sua reunião de dezembro de 2021, deliberou a prorrogação das 

Autorizações Provisórias em vigor, mantendo-se as mesmas válidas até à celebração com o 

operador interno do contrato de serviço público e não excedendo o prazo máximo de dois anos. 

Tendo presente que: 

a) Compete à Assembleia Intermunicipal, sob proposta do Conselho Intermunicipal, deliberar 

sobre a constituição de empresas intermunicipais; 

b) Tal competência não é afetada pela pronúncia de outros órgãos municipais. 

Neste sentido, parece de remeter: 

- À Câmara Municipal para aprovar a seguinte recomendação ao Conselho Intermunicipal; e 

- À Assembleia Municipal, a fim de que esta possa também deliberar a sua adoção para o mesmo 

fim, com base nos considerandos supra, e nas alíneas seguintes: 

a) Que o modelo de mobilidade no território da Comunidade Intermunicipal do Oeste se processe 

através de um operador interno; 
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b) Que a constituição desse operador interno se traduza na participação da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste na estrutura acionista de uma sociedade comercial detida por um 

Operador já presente no território do Oeste, assumindo o controlo da mesma através da detenção 

de 51% do seu capital social.» (Doc.90 NIPG 3055/22) --------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

33) Atribuição de apoio logístico à União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço, para a 

organização das Festas de São Brás, no âmbito de uma candidatura submetida ao apoio às 

Atividades Pontuais – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 111/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 241/2022) do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 08 de fevereiro de 2022, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a 

solicitação de apoio logístico submetida pela União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço, 

no apoio às Atividades Pontuais, para a Organização das Festas de São Brás - 2022. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade decorreu entre os dias 03 e 06 de fevereiro de 2022. 

Considerando o meu despacho, do dia 3 de fevereiro de 2022, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio 

logístico à União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço, para a Organização das Festas de 

São Brás - 2022, proponho que a Câmara ratifique o despacho referido, no uso da competência 

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

(Doc.91 NIPG 2275/22) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas - União Desportiva e Cultural de São Bernardino – 

Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 112/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 257/2022) 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 que: 

- A União Desportiva e Cultural de São Bernardino manifestou a intenção de candidatar-se ao 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P., de forma a promover a melhoria da eficiência energética nas suas instalações 

desportivas - campo de futebol; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que a 

União Desportiva e Cultural de São Bernardino disponibiliza à comunidade, sendo mais do que 

reconhecida a importância que a associação desempenha na dinamização da atividade física e na 

promoção da qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

E 

Que a Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 

comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 
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despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 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 atribuir um apoio 

financeiro à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros, caso a candidatura seja apoiada ao 

abrigo do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).» (Doc.92 NIPG 

2467/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

35) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas – Grupo Desportivo Atouguiense – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 113/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 258/2022) 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 que: 

- O Grupo Desportivo Atouguiense manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., de forma a promover a criação de instalações sanitárias, vestiários e balneários, bem como 

a substituição da iluminação por iluminação LED; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 

Grupo Desportivo Atouguiense disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que a associação desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

E 

Que a Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 

comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 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 atribuir um apoio 

financeiro ao Grupo Desportivo Atouguiense, num máximo de 25% do valor das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).» (Doc.93 NIPG 3113/22) ---------  

 

36) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas – Atlético Clube de Geraldes – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 114/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 259/2022) 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 que: 

- O Atlético Clube de Geraldes manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., de forma a desenvolver melhorias substanciais no telhado do pavilhão desportivo; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.02.2022 * Livro 113 * Fl. 76 

Atlético Clube de Geraldes disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que a associação desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

E 

Que a Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 

comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros. 

Neste sentido, 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 atribuir um apoio 

financeiro ao Atlético Clube de Geraldes, num máximo de 25% do valor das despesas elegíveis, 

no valor máximo de 25.000,00 euros, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).» (Doc.94 NIPG 3118/22) --------------------------  

 

37) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas – Clube Stella Maris de Peniche – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 115/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 260/2022) 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 que: 

- O Clube Stella Maris de Peniche manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., para financiamento da adaptação da instalação elétrica das suas instalações desportivas; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 

Clube Stella Maris de Peniche disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que a associação desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

E 

Que a Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 

comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 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 atribuir um apoio 

financeiro ao Clube Stella Maris de Peniche, num máximo de 25% do valor das despesas elegíveis, 

no valor máximo de 25.000,00 euros, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).» (Doc.95 NIPG 3124/22) --------------------------  

 

38) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas – Clube de Ténis de Peniche – Pelouro do 
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Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 116/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 262/2022) 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 que: 

- O Clube de Ténis de Peniche manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., para apoio à melhoria da eficiência energética das instalações – alteração para iluminação 

Led`s; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 

Clube de Ténis de Peniche disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que a associação desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

E 

Que a Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 

comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 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 atribuir um apoio 

financeiro ao Clube de Ténis de Peniche, num máximo de 25% do valor das despesas elegíveis, 

no valor máximo de 25.000,00 euros, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).» (Doc.96 NIPG 3132/22) --------------------------  

 

39) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas - Serrana –Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa da Serra d´El-Rei – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 117/2022: Deliberado aprovar a proposta (n.º 271/2022) 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 que: 

- A Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Serra d´El-Rei se candidatou ao 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P., para apoio à instalação de um relvado sintético no Complexo Desportivo da 

Serrana; 

- Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que a 

Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Serra d´El-Rei disponibiliza à 

comunidade, sendo mais do que reconhecida a importância que a associação desempenha na 

dinamização da atividade física e na promoção da qualidade de vida e saúde dos cidadãos; 

- A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros; 

- O Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do Concelho, bem como 

apoiar as associações que pretendam efetuar candidaturas ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas; 

- A Câmara Municipal, na sua reunião de 17 de fevereiro de 2021, se disponibilizou a 
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comparticipar as candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor das 

despesas elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros; 

E 

- Que a candidatura já foi aprovada e celebrado contrato com o Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P., sendo considerado um valor elegível de 166.299,00€; 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista 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 atribuir um apoio 

financeiro à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Serra d´El-Rei, no valor 

de 25.000,00€.» (Doc.97 NIPG 2467/21) -------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 

40) Despachos emitidos ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no 

Presidente da Câmara Municipal:---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 118/2022: A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho emitido ao 

abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara Municipal, 

relativo à alteração permutativa ao orçamento do Município de Peniche, registada sob o n.º 244, 

em 07de fevereiro de 2022 (modificação n.º 2). ------------------------------------------------------------  

 

SAÚDE: 

 

41) Saúde Um Direito Constitucional: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 119/2022: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta relativa à Saúde Um 

Direito Constitucional, devendo o assunto ser retificado para constituição de uma Comissão 

Municipal de Saúde e voltar a ser presente numa próxima reunião. (NIPG 2535/22) ----------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 120/2022: 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 Vice-Presidente, no exercício de funções de Presidente, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um 

resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo 

sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 

eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. 

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

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. --------------------------------------------------  
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O Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

no exercício de funções de Presidente,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


