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ATA N.º47/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2018
Aos cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique
Bertino Batista Antunes, Presidente, Mark Paulo Rocha Ministro, Vice-Presidente, Ana Rita
Trindade Petinga, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Sandra Cristina
Machado Matos e Rogério Manuel Dias Cação, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Estudo Urbanístico do Largo do Pocinho e zona envolvente, enquadrador do
Processo n.º 10/18, relativo a um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção
de edifício para empreendimento turístico, apresentado em nome de Sílvia Correia de Sousa –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------- ----------------------------------------------------------------------------- 2) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, para o prédio sito
na Estrada do Baleal, em Peniche, apresentado em nome de Águias do Surf - Empreendimentos
Turísticos de Peniche, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia
bifamiliar, para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, em Ferrel, apresentado em nome de Jorge
Filipe Dourado Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------- 4) Pedido de informação prévia, sobre a viabilidade para construção de moradia
unifamiliar, apresentado em nome de Alda Maria Correia Franco Ribeiro e Outros – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) Pedido de viabilidade para a ampliação do piso superior de moradia
unifamiliar, a implantar no prédio sito na Rua dos Livraldos, n.º 18, em Ferrel, apresentado em
nome de Jorge Henriques Santos Teófilo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------ 6) Pedido de viabilidade para ampliação de moradia unifamiliar, a implantar no
prédio sito na Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Hugo Filipe Antunes Ferreira
– Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para instalação de conduta de extração de fumos, para
o prédio sito em “Moinhos” - Marginal Norte, Lote 3, cave esquerda, em Peniche, apresentado em
nome de Francisco Antonio Antunes Raimundo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação com demolição
do existente, para o prédio sito na Rua da Bela Vista, n.º 19, em Ferrel, apresentado em nome de
José Neves Oliveira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------- ------------------------------------------------ 9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º13/18, que consiste na alteração e ampliação de armazém, para o prédio sito na Rua do
Norte, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Cabem Todos - Restauração e Alojamento,
L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------- -------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia
unifamiliar (aquisição ou permuta de uma parcela de terreno), em Ferrel, apresentado em nome de
Graem Anthony Anderson Doig - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------
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------------------- 11) Pedido de viabilidade para construção de edifício multifamiliar, a implantar
no prédio sito na Rua Azinhaga do Hospital, em Peniche, apresentado em nome de Gonçalo Miguel
Nunes Domingos - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------------------------------------------------------------- 12) Pedido sobre viabilidade para construção de moradia unifamiliar, a implantar
no prédio sito na Rua Nossa Senhora da Esperança, em Geraldes, apresentado em nome de Maria
Teresa Henriques Correia Gomes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------- 13) Pedido de viabilidade para construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, a implantar no prédio sito na Rua dos Pintos, n.º 14, em Atouguia da Baleia, apresentado
em nome de Ricardo Filipe Rodrigues Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------ 14) Pedido de licenciamento para alteração de uso de imóvel existente / instalação
de estabelecimento de ensino, para o prédio sito na Rua Irmã Maria da Glória Pacheco, em Peniche,
apresentado em nome de Cenintel - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação
Profissional, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 15) Obras a realizar por administração direta, de 22 de outubro a 14 de dezembro
de 2018 – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------- 16) Sinalização vertical e horizontal, para reserva de lugar de estacionamento de
cargas e descargas, na Travessa do Bom Sucesso, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------------ Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Protocolo de parceria no âmbito do Projeto Nacional de Atividades Aquáticas
“Aquasub”, a celebrar entre a Federação Portuguesa de Atividades Aquáticas e o Município de
Peniche – Pelouro do Desporto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Comparticipação para transporte escolar a alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º
ciclos) e Ensino Secundário, para o ano letivo 2018-2019 – Pelouro da Educação; ---------------------------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 19) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2017/2018
– Pelouro da Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 20) Início do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança - Adiamento
– Pelouro da Cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 21) Aquisição de prédio, de José dos Santos Vitorino Cabeça de Casal da Herança
de, sito no Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral;------------------- ------------------------------- 22) Aquisição de prédio, de Adão Paulo Rodrigues Cabeça de Casal da Herança
de, sito no Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral;
------------------- 23) Aquisição de prédio, de Carlos de Jesus Teodoro Cabeça de Casal da Herança
de, sito no Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral;--------------------- --------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 24) Revisão aos Orçamentos da Receita, da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018
– Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 25) Parecer sobre a passagem do evento desportivo designado Ultra Carrocel
Planalto das Cezaredas, pelo concelho de Peniche, solicitado pelo Município da Lourinhã –
Pelouro da Administração Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e oito minutos, encontrandose na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------
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Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène Nunes
Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e Marina
Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana
Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição,
durante o período de audição do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a catorze
da ordem do dia, Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, e
Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
durante a apreciação e votação dos pontos dez a catorze da ordem do dia. ---------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n. os
1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a
cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado
Matos, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31 de agosto, emanado
pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade
da referida cidadã, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1
do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes as atas n.os 38 e 40/2018, das reuniões camarárias realizadas nos dias 17 de
setembro e 1 de outubro de 2018, mas não foram submetidas a votação. -----------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
- Carlos Vicente fez referência ao ruído proveniente de cafés, em particular, na Rua Nova das
Arieiras, Café Camões, e por ser uma zona residencial, a partir das 22 horas, onde impera algum
silêncio, o barulho do café era uma constante que incomodava bastante. Disse que a polícia já foi
chamada diversas vezes a intervir, até porque, muitas vezes, o café fecha e os clientes acabam por
ficar na rua, e em horas de sossego, qualquer conversa incomoda bastante. Solicitou que, se
possível, houvesse uma redução do horário, sobretudo em horário noturno, daquele
estabelecimento em concreto, e porque não de todos os outros. Disse que, relativamente àquele
caso em particular, por ser um estabelecimento antigo, na sua opinião, não preencherá todos os
requisitos em termos de isolamento acústico, portanto, talvez fosse conveniente uma vistoria.
Disse, ainda, que o café tem uma esplanada, que funciona como uma caixa de ressonância, e por
isso aumenta bastante o som, que incomoda bastante em horas de silêncio. O senhor Presidente
da Câmara disse que tinha conhecimento dos factos, ali, relatados. Disse que têm chegado mais
reclamações, de vários estabelecimentos, durante a noite, mas naquele caso em concreto, ainda
não, que vão ser analisados, e alguns deles, mandou averiguar. Disse que, naquele caso, teriam
analisado, fazer uma vistoria, confirmar os horários, para ver se estão a ser cumpridos. Disse que
existia um problema recorrente, relativamente aos horários e ao funcionamento dos bares, que
tinha muito a ver com uma situação relatada, em que, por vezes, as pessoas vão para rua depois de
os bares fecharem, e destabilizam com o barulho que fazem e, nesse caso, a responsabilidade não
poderia ser imputada aos donos dos bares. Disse que era uma questão pertinente, agradecendo a
intervenção, para se poder aprofundar aquele tipo de situações. O senhor Vereador Rogério Cação
corroborou as preocupações. Disse que aquela questão era extremamente pertinente, porque, por
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um lado, têm que se acautelar aquelas situações, por haver pessoas que são prejudicadas pelo ruído
que se faz, mas sem por em causa, a necessidade de espaços de diversão noturna, sendo necessário
conciliar as condições, para quem quer sossego e tranquilidade e para quem quer ter um espaço
aberto e que, em algumas circunstâncias, terá de fazer investimentos, ou terão que rever o
regulamento, no sentido de acautelar aquelas situações. A senhora Vereadora Sandra Matos
corroborou o que o senhor Vereador Rogério Cação tinha acabado de dizer. Disse que, em termos
de estratégia da Autarquia e para o futuro, aquele era um problema que a cidade tinha, mas,
também, era importante, que existam na cidade, zonas de diversão noturna, o problema tem a ver
com a sua localização, o que os leva, em termos de estratégia, a repensar onde se devem licenciar
os estabelecimentos, e não nas zonas residenciais. O Senhor Presidente da Câmara disse que não
se recordava de nenhum licenciamento de estabelecimento, durante este mandato, mas, no passado,
foram licenciados alguns estabelecimentos, porque as pessoas apenas pedem a licença no fim dos
investimentos estarem concluídos. Disse que era pertinente, inclusive, de uma forma pedagógica,
deveriam ir alertando as pessoas para terem isso em linha de conta. Disse que em tempo oportuno,
a questão dos horários iria merecer outra avaliação. Referiu que, em algumas circunstâncias, o
funcionamento dos bares e a manutenção das pessoas na rua, após o seu encerramento, causava
incómodo. Disse que o regulamento estava avançado e quando estiver preparado, será partilhado
com os Autarcas, mas também, com pessoas que queiram complementar ou enriquecer com novas
normas, nomeadamente os comerciantes. Disse, ainda, que, na sua opinião, muito dependeria da
postura da Câmara Municipal, em relação ao que querem para a cidade e para o concelho. O senhor
Vereador Filipe Sales começou por dar as boas vindas e agradecer a questão que ali foi colocada.
Disse que, sistematicamente, não neste mandato, mas sobretudo no outro, surgiam algumas
reclamações naquele âmbito, e referiu que, à luz da atual legislação, o que os estabelecimentos
comerciais precisam, era afixar à sua porta o horário que vão cumprir, salvo se a autarquia elaborar
um regulamento próprio, o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos
de Venda e Prestação de Serviços, que teria que decretar, mediante o ramo de atividade e a
localização, os horários de funcionamento. Disse que, infelizmente, aquele regulamento se tem
vindo a arrastar, desde o final de 2016. Referiu que não era responsabilidade, exclusiva, do atual
Presidente da Câmara, porque a anterior Câmara deveria ter tido aquela preocupação, mas era de
facto uma questão muito sensível. Reforçou a importância de se ter, rapidamente, um regulamento
aprovado. O senhor Presidente da Câmara disse que era muito importante, daí ter sido o primeiro
a ter sido dada prioridade. Disse, ainda, que não era um documento fácil de se fazer, por ser muito
abrangente e por isso, estava a demorar mais tempo. Referiu que, de momento, estava numa fase
de avaliação, na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que tem tido muito trabalho,
nomeadamente com a ocupação dos espaços públicos, mas independentemente da solução que vier
a ser apresentada, era bom que trouxessem as sensibilidades, para além do que cada um dos
senhores vereadores referiu, que está relacionada com a experiência de cada um. ------------------- Carlos Eduardo Vala disse que a sua questão se prendia com um processo que se iniciou, em
2016, e está relacionada com uma permuta/ venda de um terreno, no Sítio da Bica, em Ferrel.
Referiu que o processo começou com um pedido de informação simples e no inicio foi-lhe dito
que o terreno era urbano, mas depois apercebeu-se que que havia uma parte do terreno que
pertencia ao domínio publico, que interessava ao proprietário comprar, e foi feito um pedido de
permuta ou venda. Disse que tinha recebido a informação que o terreno seria para um jardim. Deu
conta que o processo foi presente em reunião de Câmara, e foi deliberado solicitar um parecer à
Junta de Freguesia de Ferrel, que, já o enviou. Questionou qual o ponto de situação, uma vez que
o proprietário pretende investir. O senhor Presidente da Câmara disse que o requerente tinha
estado em atendimento, recentemente, com uma das arquitetas do Município, tendo-lhe sido feito
o ponto de situação e só posteriormente chegou o parecer da Junta da Freguesia de Ferrel. Referiu
que esteve a avaliar o parecer, em conjunto com a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
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as várias soluções, possíveis, tendo em linha de conta, o parecer da Junta de Freguesia de Ferrel,
que dá para as duas possibilidades. Informou que o processo iria ser presente na próxima reunião
de Câmara. A senhora Vereadora Sandra Matos chamou à atenção para a urgência e necessidade
de terem alguém no património, na Câmara Municipal, para se poderem dar respostas mais céleres,
que são fundamentais. O senhor Presidente da Câmara disse que apesar de saber existirem muitas
insuficiências, desconhecia que havia a necessidade de ter alguém na área do Património. Deu
conta que estava a aproximar-se a fase da constituição de um pequeno setor, que irá procurar dar
resposta à ausência do registo do património, da Câmara Municipal. Disse que, para além de
reajustamentos, que se estão a fazer, uma das limitações que tinham, era a falta de espaço para
colocar mais pessoas. Disse que a Técnica Superior, Tânia Neves, iria assumir aquele setor. ------ Aníbal Malaquias disse já ter estado em reunião de Câmara, sensivelmente, há três semanas,
relativamente ao processo 8/16, apresentado em nome de Clara Pinto, referente à estética. Solicitou
o ponto de situação e se estava dependente de todo o executivo, a questão da estética, voltando a
insistir na situação da estética, para que a Câmara Municipal definisse quais eram os critérios de
estética para um armazém agrícola, uma vez que aguarda há três anos de uma decisão. O senhor
Presidente da Câmara disse que, obviamente, seria o executivo a dar uma resposta, mas os
técnicos teriam que prepará-la. Disse, ainda, que, no dia em que o senhor ali esteve, colocou uma
série de questões, uma delas sobre a envolvente, o que os obriga a pensar. Referiu que os serviços
teriam que fazer a avaliação da envolvente para voltar a apresentar o processo na reunião de
Câmara. O senhor Aníbal Malaquias disse que gostaria de saber quais eram os critérios de
estética, porque a Câmara Municipal limitou-se a responder sobre a estética e a corroborar com as
opiniões de outros técnicos. Em relação à colocação das pérgulas, foi solicitado pelo senhor
Arquiteto Eduardo Simões, mas não foi colocado por escrito, e a Câmara Municipal indeferiu com
base na estética. O senhor Presidente da Câmara disse que, em relação à estética, se perguntarem
aos técnicos, cada um terá a sua visão de estética. Referiu que achava estranho que fosse um
técnico da Câmara a dizer para colocar pérolas num armazém agrícola. Disse que a estética tinha
que ver com o conceito de beleza e enquadramento que pode ser diferente para cada lugar. Referiu
que os técnicos não teriam que definir, nem à Câmara Municipal, nem a nenhum promotor ou a
algum requerente, o conceito de estética. Disse que se teria que aguardar pelo trabalho que a
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística terá de fazer, em termos de levantamento. Em
relação à questão da análise da estética do processo, disse que os serviços, provavelmente, vão
aprofundar a sua avaliação, se o entenderem, e o assunto voltará a reunião de Câmara para ser
tomada uma decisão. O senhor Vereador Rogério Cação disse que, relativamente ao caso mais
recente e que está ali em causa, foi feito um protesto que acrescentou novos dados. Referiu que a
questão da estética era subjetiva e tinha muito a ver com os usos que se dava às coisas, e por vezes
o que fere não era, propriamente, a estética, era o uso que poderia estar por detrás da estética. Disse
que percebia a urgência, e estava convencido de que iriam fazer o que fosse possível, para o
apreciar o mais depressa possível, mas eram necessárias mais informações, até para contrariar
alguma ideia que pudessem ter, uma vez que cada Vereador tem um conceito diferente de estética,
e para terem, de facto, fundamentos para, eventualmente, tomarem uma decisão, a partir da questão
que foi levantada, obviamente que precisavam daquelas informações. Disse que não era a
Autarquia que estava a atrasar o processo, era uma questão de tempo até a informação chegar. O
senhor Vereador Filipe Sales disse que de facto a Câmara Municipal não tinha culpa, mas estava
obrigada a cumprir prazos, que não se coadunam com três anos, existindo prazos muito concretos,
definidos no CPA, e para um caso desta natureza, julgava estar a falar de um prazo de noventa dias
úteis. Disse que a questão colocada pelos serviços, era a estética e o enquadramento da envolvente,
e o senhor teve oportunidade, em audiência de interessados, de se pronunciar, de forma escrita,
sobre essa matéria, e cabia aos serviços, analisar a exposição que o senhor fez. Disse que a Câmara
Municipal deveria ser sempre reta na sua análise, levantando ou não os munícipes questões, e
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mesmo que o não fosse falada a envolvente, a mesma teria que ser analisada pelos técnicos
Municipais, e o que interpretava, sobre a vinda do senhor a reunião, há três semanas, não lhes
trouxe qualquer dado novo, porque o senhor tinha tido a oportunidade de, em audiência de
interessados, se pronunciar e fê-lo, fez a sua contestação por escrito. Referiu que era intolerável, a
Câmara Municipal demorar três anos para que os interessados obtenham uma resposta. Fez votos
para que o processo fosse agendado, com a maior brevidade possível. O senhor Presidente da
Câmara disse que os técnicos Municipais tinham, sempre, em conta a envolvente, e todos
deviriam ter a noção do estado e das dificuldades que o concelho tem. Referiu que todos os
processos vão ser tratados da mesma forma. Disse, ainda, que, o facto de o processo ter já três
anos, não teve qualquer influência na forma como decorreu. Deu conta que, quando disse que o
processo teria condições para voltar a reunião de Câmara, não pensou na envolvente. Disse que o
processo estava a decorrer, iria ser tratado, se os serviços entenderem que devem acrescentar
alguma questão à estética, vão acrescentar e a decisão vai ser avaliada em reunião de Câmara. --- Joaquim Andrade Vicente disse que gostaria de saber se existia a possibilidade de legalização
de uma casa, no Bairro do Visconde, que herdou. O senhor Presidente da Câmara disse que não
iria conseguir dar a resposta, porque necessitava de verificar o processo, que terá de seguir os
tramites normais, dando entrada na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para fazerem a
avaliação. Disse que uma das suas intenções de futuro, seria fazer uma proposta de regulamento,
para o Bairro do Visconde. Disse, ainda, que dentro do enquadramento legal, teriam que avaliar,
na tentativa de verificar se a Câmara Municipal poderá ou não ajudar. O senhor Vereador Rogério
Cação disse que, tratando-se de uma situação especial, também teria que ter um tratamento
especial, mesmo porque existem pessoas a viver ali há 60 anos. Referiu que, independentemente
de concordar com o senhor Presidente da Câmara, defendia que, para aquele Bairro em concreto,
tinha que haver um conjunto de medidas especiais, em conformidade com a lei, mas que criem
algumas flexibilidades, que permitam resolver aquele tipo de situações, porque o problema tem
que ver com a falta de licença de utilização. Disse, ainda, que, na sua opinião, teria que se fazer
um esforço, no sentido de estudar a matéria, para ver quais são as soluções. O senhor Presidente
da Câmara disse que o processo não necessitava ir a reunião de Câmara, apenas terá que ser
analisado na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e, em relação à questão do Bairro do
Visconde, será analisada pelos técnicos do Município, logo que seja possível fazê-lo. -------------- Américo Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal, disse que, relativamente à questão do
ruído, nas últimas semanas, chegaram algumas participações no centro da cidade, em que a polícia
tomou intervenção, mas não teve possibilidade de resolver a situação, devido aos poucos agentes
da Polícia e ao grande número de pessoas que estavam na rua Conceição Bento, no bairro que lá
existe. Disse que seria de lamentar que se faça uma festa de anos de madrugada na via pública e
que a polícia não tome nenhuma atitude, referindo isso aos agentes da polícia. Disse que os
moradores estão a associar-se para fazer uma reclamação à Autarquia. Disse que se propunha a
medição do ruído e que os próprios bares tenham instalado equipamento para essa medição. O
senhor Presidente da Câmara disse que não tinha conhecimento da situação que o senhor
Presidente Américo deu conta. O senhor Presidente da Câmara disse que a medida referida pelo
senhor Presidente Américo, o controlo da medida do som, podia ser um dos caminhos, mas que
por vezes não resolve o problema porque o que era aceitável para os medidores de ruído, não era
aceitável para quem mora por perto. Disse que se houver bom senso, independentemente de
respeitar os interesses comerciais de todas as empresas, vai haver uma solução. Disse que a
localização dos bares pode ser um problema. Disse que os bares durante o dia podem ser uma mais
valia e durante a noite, por causa da envolvente, cria condições de instabilidade, que que não é
bom para quem está a explorar o estabelecimento, nem para quem vive por perto. O senhor
Vereador Rogério Cação disse que, muitas vezes, as estruturas são licenciadas como cafés ou
pastelarias, e de repente, por vezes, por questões de uso, transformam-se em discotecas e o nível
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de ruído de um café em condições normais, é completamente diferente. Disse que a localização
podia ser um problema porque, na sua opinião existem estabelecimentos que não podem ser
autorizados em certos locais e que era uma situação que teria de ser definida. Disse que devia haver
zonas em Peniche, onde possa haver ruído e na sua opinião, a Ribeira Velha seria uma boa solução,
por não ter muita gente lá a morar e o Parque das Gaivotas também seria outra solução. Disse que
era uma matéria que muitas vezes se relaciona com o uso que se dá, do que propriamente com o
licenciamento. A senhora Vereadora Sandra Matos, relativamente à questão da residencial, disse
que teve um processo no tribunal, com uma queixa de uma utente da residencial e, na sua opinião,
a questão das residenciais envolve educação, civismo, legislação e estratégia, por haver pessoas
que não são civilizadas nem educadas e que não sabem conviver com outras pessoas. Disse, ainda
que a questão da estratégia lhe parecia fundamental, porque licenciar uma residencial numa zona
onde existem bares, não lhe parece fazer muito sentido, e por isso, era inevitável que aconteçam
problemas. Referiu que a única forma de resolver a situação, era ter uma zona de diversão noturna,
encaminhando todos os bares para uma determinada zona. Disse que a questão da residencial,
passava, essencialmente, por uma questão de estratégia. O senhor Presidente da Câmara disse,
que quando aconteceu a autorização dos bares para a Ribeira Velha, foi com o propósito de os
empurrar para lá. Disse que a questão da hospedaria era uma circunstância, em que provavelmente
não houve a determinação para decidir em conformidade com a zona. O senhor Presidente da
Câmara disse que, em breve, se teria de decidir para onde deveriam ser encaminhadas as empresas
e os bares, que funcionam mais durante a noite, e perceber a que distância é possível outros
enquadramentos, para que os proprietários dos estabelecimentos estejam seguros, relativamente
aos investimentos que fazem. --------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Informou que, na semana passada, foi ao caminho da casa da Quinta do Gato Cinzento, para falar
com o representante da administração da propriedade, com um vizinho e com o senhor Presidente
da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. Referiu que podem ter que encontrar uma solução e
uma compreensão para o problema. Disse que foram apresentados vários argumentos de cortes, no
passado, tendo referido que não tinha conhecimento, mas o que entendiam era que deveria ser
assegurada a passagem às pessoas e a viaturas, de alguma dimensão. ---------------------------------- Deu conta que foi aberto, na semana passada, o gabinete “Cuidar Melhor”, essencialmente, virado
para cuidadores, familiares, técnicos, doentes com Alzheimer, em particular, mas, também, para
outras demências. Disse que era importante, porque era uma lacuna que existia e que obrigava a
algum investimento da parte do Município. ----------------------------------------------------------------- Informou que, na quarta-feira, foi feita a apresentação de soluções de compostagem, que vão
prosseguir por parte da Valorsul. ----------------------------------------------------------------------------- Informou que, durante a semana, iria reunir com um representante dos CTT. Disse que já foi
manifestado a sua opinião. Tem conhecimento que as negociações têm prosseguido com o senhor
Presidente da Junta de Atouguia da Baleia, na tentativa de encontrar soluções, e a Câmara
Municipal apoiará, uma vez que uma das soluções sairá da Casa dos Vala. --------------------------- Deu conta que o senhor Vereador Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, informou que tinha o
mandato suspenso de 5 a 20 de novembro de 2018. -------------------------------------------------------
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Senhor Vereador Mark Ministro:
- Informou que estiveram, no passado dia 1 de novembro de 2018, na União Desportiva e Cultural
de São Bernardino, para a inauguração de um novo espaço, que designaram por “Academia de
Bilhar”, com o objetivo de dinamizar uma verdadeira academia a nível concelhio. ------------------ Disse que, na sexta-feira, dia 2 de novembro de 2018, reuniu com o Corpo Nacional Escutas
(CNE), de Peniche e de Atouguia da Baleia e com o Núcleo Regional, em que se falou do
ACANUC (Acampamento Núcleo) que estão a preparar. Disse que se tinham candidatado para
receber aquela atividade, que pretendem realizar, no Pinhal de Ferrel, estando prevista realizar-se,
de 28 de julho a 2 de agosto de 2019, prevendo-se o envolvimento de 1500 a 2000 escuteiros. ---- Felicitou o senhor Adriano Faustino e a sua esposa, Isabel, que tiveram batatas doces gigantes,
na zona de Reinaldes. Disse que o objetivo era bater o recorde do Guiness, que tem 37 quilos, que
não foi alcançado, mas tiveram muitos pés de batatas doce com mais de vinte quilos. -------------- Referiu que, no sábado, decorreu o evento TED-X Peniche, organizado pelo The Great Good
Place, onde estiveram presentes alguns oradores, que debateram ideias interessantes para o
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou a Patrimonium, pelo mês de “O Mar e as Gentes”, que estão a desenvolver. Disse que,
ontem, tinham decorrido várias atividades, relacionados com o São Pedro de Alcântara, com uma
caminhada, de manhã, e, há tarde, uma conferência, que contou com a presença de Jean Ives Bleau,
que foi interessante para quem esteve presente, o seu envolvimento e, também, da Patrimonium,
com Peniche, são de destacar e felicitar.--------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Relativamente à Quinta do Gato Cinzento, perguntou se, em relação aos animais que estavam na
via pública e que serviam para assustar as pessoas, alguma coisa foi conversada e determinada. O
senhor Presidente da Câmara disse que conversaram e, na sua opinião, a solução iria ser pacífica,
mas quando a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia proceder à limpeza do espaço, estava a
contar convidar o senhor Presidente da Junta para irem ao local, para ver como ficou. -------------- Em relação a espaços públicos que são ocupados por privados, relembrou o assunto da regueira
do poço, que era urgente, reforçando a necessidade de saber como está e o que se pensa fazer.
Perguntou se pensava dar continuidade ao processo, que já vem do mandato anterior, tendo sido
feitas algumas notificações. O senhor Presidente da Câmara disse que teria que verificar, logo
que houvesse oportunidade, com a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística a questão da
confirmação do cadastro, para saber o que fazer. ---------------------------------------------------------- Relativamente aos outdoors da Estrada Nacional 247, perguntou se haviam mais
desenvolvimentos. O senhor Presidente da Câmara disse que aguardava o parecer jurídico. ----- Solicitou, uma vez mais, informação sobre a utilização dos autocarros municipais. O senhor
Presidente da Câmara solicitou à senhora Secretária de Apoio à Vereação, Inês Lourenço, que,
ainda, naquele dia, pedisse aos serviços da Divisão de Energia e Ambiente, para fazer chegar a
informação diretamente aos senhores Vereadores. --------------------------------------------------------- Reforçou o pedido sobre algumas informações de ordem técnica, nomeadamente, as que o senhor
Vereador Mark Ministro deu, aquando da sua explicação, na Assembleia Municipal, sobre as
questões do inicio do ano escolar e, também, que fosse disponibilizado o discurso que leu, no
centenário da escola Velha, uma vez que tinha alguns dados, quantitativos, que eram importantes
para a Câmara Municipal conhecer. O senhor Presidente da Câmara disse que as questões da
educação e do centenário seriam tratadas pelo senhor Vereador Mark Ministro. --------------------- Perguntou que desenvolvimentos houveram, relativamente ao Largo do Visconde, e à obra
executada pela Junta de Freguesia de Peniche, sem autorização da Câmara Municipal,
relativamente à construção de um muro extremamente dissonante, face ao enquadramento estético
e enquadramento do local. O senhor Presidente da Câmara disse que a obra estava parada, porque
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a Junta de Freguesia de Peniche estava a fazer um grande esforço, numa outra obra, mas esperava
que a solução final fosse uma boa solução para todos. ---------------------------------------------------- Reforçou a necessidade de se verificar o que poderão fazer, em relação à limpeza dos ecopontos,
junto ao Mercado Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que havia o mau hábito de
colocar papelão fora do ecoponto. Referiu que não foi retirado o conteúdo do moloque, junto ao
Mercado Municipal, porque o carro não conseguiu encostar. Disse que teriam que ser tomadas
medidas, no sentido de impedir, ali, o estacionamento. Deu conta que foi colocado um contentor
junto aos correios. Disse, ainda, que, na sua opinião, no próximo ano, aquela seria uma área que
iria melhorar bastante, porque vão ter mais recursos humanos, nomeadamente, motoristas e
encarregados. Disse que foi dada uma orientação, que irá avançar, para se fazer uma campanha de
informação junto dos moradores da zona histórica. Disse, ainda, que naquele caso em concreto,
junto ao Mercado Municipal, iriam tentar procurar sensibilizar os vendedores que exercem a sua
atividade de forma ilegal, quer naquele local, quer noutros locais da cidade de Peniche, para que
coloquem o papelão convenientemente dentro do ecoponto. Disse que iriam tentar encontrar
alternativas para que algumas empresas coloquem os papelões de outra forma. ---------------------- Perguntou se existia informação, atualizada, relativamente ao estado da obra para o IP6. O senhor
Presidente da Câmara disse que as Infraestruturas de Portugal informaram que vão ter condições
para começar a obra em janeiro de 2019. -------------------------------------------------------------------- Relativamente aos assuntos que têm pendentes, com a Agência Portuguesa do Ambiente, disse
que a Câmara Municipal nunca teve oportunidade de discutir, entre si, aquelas matérias, nem com
a Agência Portuguesa do Ambiente. Solicitou que fizessem uma reunião sobre as matérias
pendentes e que dependem da Agência Portuguesa do Ambiente para pressionar, tomar decisões.
Referiu que teriam que sistematizar algumas matérias, por áreas, porque os problemas são muitos.
O senhor Presidente da Câmara referiu que estava em condições de propor à APA, no início de
dezembro, uma vinda a Peniche. Deu conta que foi informado que não era hábito a APA deslocarse a reuniões de Câmara, e o que fez foi deslocar-se à APA com um conjunto de técnicos
municipais. Disse que foram colocadas diversas questões, que da parte da APA não houveram
respostas, mas houveram orientações. Disse, ainda, que sendo justa a questão que a senhora
Vereadora Cristina Leitão colocou, existe, da parte da APA, uma abertura para ser a Câmara
Municipal a avançar com alguns processos, para posteriormente, poderem trabalhá-los. Referiu
que não havia nenhum propósito, de ultrapassar a opinião dos senhores Vereadores, relativamente
a projetos, mas que estavam, alguns, a ser trabalhados, que têm alguma prioridade. Deu conta que
um dos processos, que foi trabalhado e que ainda não foi presente a reunião de Câmara, porque
ainda não teve o parecer da REN, foi o do Cabo Carvoeiro. A senhora Vereadora Cristina Leitão
disse que nunca foi colocada a questão de tratarem estes assuntos numa reunião de Câmara ou
numa reunião técnica, apenas seria uma reunião. Relembrou que, no anterior mandato, no ano
2014, esteve numa reunião com a APA, que não foi uma reunião de Câmara, foi uma reunião
técnica, e havia uma listagem de assuntos, a tratar naquela reunião, e tiveram a oportunidade de
ouvir o que a APA dizia sobre cada um deles, pelo que seria pertinente que a Câmara Municipal
voltasse a conhecer. Referiu que, na verdade, teriam que, naquela Câmara, fazer uma listagem de
assuntos e falar sobre eles. O senhor Presidente da Câmara disse que fez um memorando com o
contributo dos técnicos da Câmara, que foi partilhado. Sugeriu que cada um dos senhores
Vereadores tomasse nota daquilo que entendia ser mais importante para apresentar à APA, para
depois ser elaborado um documento conjunto, com todas as preocupações do executivo e dos
técnicos, para ser proposta uma data. ------------------------------------------------------------------------Chamou à atenção para a questão da regulamentação sobre o uso do espaço hídrico, referindo que
esteve numa reunião, com o senhor Vereador Mark Ministro, com várias entidades para debater
como se podia normalizar e regulamentar a situação das escolas de surf, e na altura chegaram à
conclusão que a regulamentação teria que ser feita pelo Município, porque outras entidades não
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teriam condições para fazer, dado o enquadramento legal. O senhor Presidente da Câmara disse
que era mais que justo o que a senhora Vereadora Cristina Leitão referiu e, era a sua preocupação.
Disse que o senhor Vereador Mark Ministro estava a trabalhar no assunto, que deveria ser encarado
como uma prioridade, porque, na sua opinião, mesmo com regulamentos não irão conseguir
ultrapassar muitos dos constrangimentos que se debatem nas praias e que são preocupantes. A
Senhora Vereadora Cristina Leitão disse que, relativamente à regulamentação sobre a questão
das escolas de surf e do uso do free surf, segundo informação que tinha, existem Municípios que
têm regulamentos, dando conta que a informação lhe chegou através de praticantes de surf, que,
inclusivamente, constituíram, muito recentemente, uma associação, com pessoas que praticam free
surf, e, na sua opinião, talvez o senhor Vereador Mark Ministro devesse fazer um contacto e tentar
perceber que Municípios têm os regulamentos e o que eles dizem. O senhor Presidente da
Câmara disse que tinha a certeza que os regulamentos que existem são das capitanias. ------------ Disse que teve conhecimento, que o projeto para a Rua Principal, na Bufarda, existia, foi
apresentado a algumas pessoas, daquela localidade, referindo que gostaria de o conhecer, quando
fosse possível. O senhor Presidente da Câmara disse que não havia projeto, mas um estudo
elaborado pelos serviços da Câmara, que foi enviado para a Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia, para pedir o parecer e se foi partilhado com alguns moradores da Freguesia de Atouguia
da Baleia e da Bufarda, tudo bem. Referiu que existiam algumas dificuldades, em termos de quotas,
nomeadamente de quotas de acesso às propriedades, a questão do saneamento e o pluvial e o que
existe já marcado, entre os diversos serviços, eram reuniões, para perceberem o que se conseguiria
fazer e quando estiver clarificado, será presente a reunião de Câmara, e se forem necessárias
alterações, serão feitas. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que, em relação ao estudo da
Rua Principal, na Bufarda, seria benéfico que os estudos fossem presentes em Câmara Municipal,
porque antigamente, os serviços faziam os estudos, os estudos vinham à Câmara Municipal, que
dava uma opinião sobre o estudo, e depois pediam-se os pareceres à Junta de Freguesia, falavam
com as pessoas, e no final a Câmara Municipal viabilizava o estudo, com os incrementos, quer das
Juntas de Freguesia, quer das populações. Disse que, na sua opinião, a forma como se fazia era
benéfica, porque facilitava, mas cabia ao senhor Presidente da Câmara, a forma de gerir o serviço.
O senhor Presidente da Câmara disse que se o entendimento foi diferente, não foi propositado.
Admitiu que era justa a situação que a senhora Vereadora Cristina Leitão colocou, que antes de
partir para o exterior, pedir parecer, que foi o que aconteceu, no caso da rua Principal, a Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia dar opinião. -------------------------------------------------------------- Relativamente à Casa dos Vala, disse que foi dada nota, a possibilidade do Posto dos CTT ir para
aquele local, perguntou o já tinha sido feito pelos serviços, do ponto de vista dos projetos, porque
pensa que a Câmara Municipal deveria discutir qual seria o uso a dar ao edifício e de que forma se
iria fazer a sua gestão. O senhor Presidente da Câmara disse que havia uma dificuldade acrescida
que era a questão dos CTT e dos prazos. Referiu que o que mais o preocupava era proteger o
edifício e intervir na sua cobertura, depois seria substituir janelas, portas e varandas, que está a ser
tratado, não como uma urgência desmedida. Disse que a questão colocada pela Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia, de apressar o processo, tendo em conta a questão do encerramento dos
CTT, que encerrará em janeiro de 2019 e, logo de seguida, irão ter um constrangimento, que será
ficar sem instalações. Relativamente ao propósito da utilização do espaço, disse que a Câmara
Municipal teria que fazer um protocolo com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que em
tempo oportuno, será presente a reunião de Câmara. Referiu que concordava com a senhora
Vereadora Cristina Leitão, que se devia influenciar, dentro da medida do possível, o direito de
utilização daquele edifício. Disse que iriam procurar manter o edifício, dar-lhe utilização pública,
particularmente no rés-do-chão, aproveitar os andares superiores, reabilitá-los, dentro da medida
do possível, de forma progressiva, ficando à responsabilidade da Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia, não permitindo que seja muito alterado, por ser um edifício a preservar. Relativamente
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à parte exterior do edifício, disse que solicitou aos serviços que estudassem uma solução,
agradável, para o espaço pudesse ser utilizado pela população. ----------------------------------------- Chamou a atenção para a questão da área de reabilitação urbana, em Atouguia da Baleia. Referiu
que a 28 de março de 2018, os Vereadores eleitos pelo PSD, reforçaram sobre a necessidade de se
fazer uma ARU. Disse que gostava que a Câmara Municipal voltasse a refletir sobre a necessidade
ou não, de uma área de reabilitação urbana, em Atouguia da Baleia, e qual a prioridade, face a
outros instrumentos que estão a ser concretizados. O senhor Presidente da Câmara disse que a
ARU foi lançada, mas desconhecia que os senhores Vereadores eram defensores da ARU. Disse
que a única que foi trabalhada e discutida entre a equipa do Professor Jorge Carvalho e alguns
técnicos da Câmara, com a Freguesia de Atouguia da Baleia, foi a ARU para a Atouguia da Baleia.
Deu conta que teve uma reunião com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia, onde teve conhecimento que a senhora Vereadora Cristina Leitão conversou com ele, e,
também, comungava das mesmas preocupações que lhe transmitiu. Disse que a Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia teria que decidir qual seria a área, para propor à Câmara Municipal, que no
fundo seria concentrar a reabilitação urbana numa área mais restrita. Comprometeu-se que na
reunião do PDM iriam abordar aquela questão. -----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Associou-se às congratulações proferidas pelo senhor Vice-Presidente.------------------------------ Manifestou alguma preocupação, relativamente às propostas da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, porque existe um elevado número de propostas de indeferimento. Sugerindo que se
fizesse uma reunião, com os técnicos, para que fossem dadas algumas orientações, que talvez
evitasse aquele tipo de situações. O senhor Presidente da Câmara disse que era uma coincidência,
porque na maior parte das reuniões, o número de aprovação é significativo. Disse, ainda, que havia
o propósito de fazer uma reunião, alargada, com os técnicos, que assinam projetos, e a Câmara
Municipal, para dar algumas orientações, nomeadamente, relativamente ao PDM e aos
procedimentos de cada um. -----------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Saudou a iniciativa da URAP-União de Residentes Antifascistas Portugueses, realizada no
passado sábado, que permitiu revisitar um pouco, o percurso até à proposta, que conhecem, da
criação do Museu da Liberdade e da Resistência. Disse que foi uma sessão extremamente
interessante e muito participada. O senhor Presidente da Câmara saudou a forma como decorreu
a sessão da URAP e as intervenções que lá foram produzidas. ------------------------------------------ Registou com apreço e com agrado, o envolvimento que se tem procurado fazer ao nível da
organização da iniciativa “Um Mar de Natal” com o envolvimento das associações, com um
trabalho de parceria bastante forte, saudando-a como positiva. O senhor Presidente da Câmara
registou a questão do envolvimento na preparação de “Um Mar de Natal” e logo que possível serão
presentes em reunião de Câmara as informações. ---------------------------------------------------------- Subscreveu o que foi dito, pela senhora Vereadora Cristina Leitão, e que ele próprio já disse
noutras ocasiões, sobre a regulamentação da utilização dos espaços hídricos, não se referindo ao
mar em si, mas, também, outro tipo de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente, aquilo
que são as respostas de hotelaria e restauração associadas aos Surfing Camps, etc. Disse que
quando não se cumprem as regras em espaços onde as atividades não são controláveis, existe
sempre o risco de acontecer alguma coisa. Disse que desconhecia se existiam Câmaras com
regulamentos, mas concordava que se deveria fazer o possível e o impossível para recolher todos
os exemplos que pudesse haver. Disse que de facto era uma prioridade e, rapidamente, teriam que
entregar propostas que sejam base de discussão para encontrar alguma solução. O senhor
Presidente da Câmara disse que, também, era uma preocupação sua, e o senhor Vereador Mark
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Ministro estava a trabalhar no assunto. Defendeu que devem ser aceleradas as propostas, as
intervenções e o trabalho de envolvimento, para trabalhar de forma aprofundada os problemas que
existem nas praias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao encerramento e retirada de funções dos CTT, disse que entendia que não fizesse
sentido haver uma agência em locais onde não exista muito movimento e, também, que existam
outras funcionalidades que podem ser dadas aos espaços, mas ficava profundamente preocupado
com a situação que se vive, relativamente a Ferrel, onde o horário de funcionamento diminuiu, e
no caso de Atouguia da Baleia, da hipótese, não só do encerramento mas, também, de diminuição
de funcionalidades da própria estação. Referiu que, na sua opinião, independentemente do trabalho
que a Junta de Freguesia pudesse estar a fazer, a Câmara Municipal teria que defender os Correios,
em Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha referido. -------------- Em relação à Estrada dos Remédios, disse que estava cada vez mais preocupado, com a falta de
condições de segurança daquela via e, na sua opinião, independentemente do projeto definitivo,
talvez devessem ser feitas intervenções, ainda que provisórias, por existirem zonas de risco.
Referiu que se deveria verificar se era possível a via ter apenas um sentido, como medida
provisória. O senhor Presidente da Câmara disse que as obras na Estrada dos Remédios iriam
começar brevemente. Disse que era defensor que haja arruamentos nos dois sentidos, que seria
uma forma que resolvia, a breve trecho, aquela questão. ------------------------------------------------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) Estudo Urbanístico do Largo do Pocinho e zona envolvente, enquadrador do Processo n.º
10/18, relativo a um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de edifício
para empreendimento turístico, apresentado em nome de Sílvia Correia de Sousa – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1369/2018: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da
Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos Por Peniche, pelo Partido Socialista e pela
Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções dos membros da Câmara eleitos pelo Partido
Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 30 de outubro
de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro
de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o estudo urbanístico do Largo do Pocinho e zona envolvente, nas condições da
informação e desenhos anexos elaborados pelo Coordenador da equipa de Revisão do PDM de
Peniche, em 16 de outubro de 2018, conforme constante no parecer emitido pela Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 30 de outubro de 2018.» (Doc.964 DPGU
26/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, para o prédio sito na Estrada
do Baleal, em Peniche, apresentado em nome de Águias do Surf - Empreendimentos Turísticos
de Peniche, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------Deliberação n.º 1370/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------
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«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alterações no decurso da obra, para o prédio sito na Estrada do Baleal, localidade de
Peniche, apresentado em nome de Águias do surf - Empreendimentos Turísticos de Peniche L.da,
no dia 21 de fevereiro de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018.» (Doc.965 DPGU 42/18)-----------------3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações e ampliação de moradia bifamiliar,
para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, em Ferrel, apresentado em nome de Jorge Filipe
Dourado Nunes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------Deliberação n.º 1371/2018: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, de 30 de outubro de 2018, referente ao pedido de licenciamento para legalização de
alterações e ampliação de moradia bifamiliar, para o prédio sito Rua dos Belos Ares, n.º 16, em
Ferrel, apresentado em nome de Jorge Filipe Dourado Nunes, numa próxima reunião, após visita
ao local. (DPGU 45/18) ---------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de informação prévia, sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar,
apresentado em nome de Alda Maria Correia Franco Ribeiro e Outros – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1372/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Alda Maria Correia Franco Ribeiro, em 20 de julho de 2018, sobre a viabilidade
para construção de moradia unifamiliar, nas condições constantes na informação da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, 27 de outubro de 2018, ficando o projeto a apresentar sujeito
ao regime de licenciamento de acordo com o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação.» (Doc.966 DPGU 58/18) -------------------------------------5) Pedido de viabilidade para a ampliação do piso superior de moradia unifamiliar, a implantar
no prédio sito na Rua dos Livraldos, n.º 18, em Ferrel, apresentado em nome de Jorge Henriques
Santos Teófilo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------Deliberação n.º 1373/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, 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 Jorge Henrique Santos Teófilo, em 24 de agosto de 2018, sobre o pedido
de viabilidade para a ampliação do piso superior de moradia unifamiliar, a implantar no prédio
sito na Rua dos Livraldos, nº 18, localidade de Ferrel, pelos motivos constantes no parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018,
nomeadamente por incumprimento do disposto na alínea a) do n.º 3.1 do artigo 11.º do PDM de
Peniche, na sua atual redação.» (Doc.967 DPGU 65/18) -----------------------------------------------6) Pedido de viabilidade para ampliação de moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito na
Rua da Palmeira, em Ferrel, apresentado em nome de Hugo Filipe Antunes Ferreira – Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1374/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
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datada de 30 de outubro de 2018, 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 Hugo Filipe Antunes Ferreira, em 14 de setembro de 2018, sobre o
pedido de viabilidade para ampliação de moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito na Rua
da Palmeira, localidade de Ferrel, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018, nomeadamente
por incumprimento do n º 3.1 do artigo 11.º do PDM de Peniche, na sua atual redação.» (Doc.968
DPGU 72/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de licenciamento para instalação de conduta de extração de fumos, para o prédio sito
em “Moinhos” - Marginal Norte, Lote 3, cave esquerda, em Peniche, apresentado em nome de
Francisco Antonio Antunes Raimundo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------Deliberação n.º 1375/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Anular a Deliberação n.º 1208/2018, de 01 de outubro de 2018, que aprova o projeto de
arquitetura relativo ao pedido de licenciamento, para instalação de conduta de extração de fumos,
apresentado por Francisco António Antunes Raimundo, para o prédio sito em “Moinhos” –
Marginal Norte, Lote 3 – Cave Esquerda, localidade de Peniche, nas condições do parecer da
DPGU datado de 27 de setembro de 2018, até que seja esclarecida, pelo técnico responsável do
projeto, a solução técnica para a instalação e fixação da chaminé/coluna de extração de fumos
ao nível do piso superior recuado e cobertura do edifício em causa.» (Doc.969 DPGU 141/18) -8) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação com demolição do existente,
para o prédio sito na Rua da Bela Vista, n.º 19, em Ferrel, apresentado em nome de José Neves
Oliveira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 1376/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de muro de vedação com demolição do existente, para o prédio sito na Rua da
Bela Vista, n.º 19, localidade de Ferrel, apresentado em nome de José Neves Oliveira, no dia 23
de julho de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 27 de outubro de 2018.» (Doc.970 DPGU 169/18) ------------------------------9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º13/18,
que consiste na alteração e ampliação de armazém, para o prédio sito na Rua do Norte, no
Lugar da Estrada, apresentado em nome de Cabem Todos - Restauração e Alojamento, L.da –
Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1377/2018: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, de 31 de outubro de 2018, referente ao pedido de licenciamento para alterações no decurso
da obra, na vigência da licença n.º13/18, que consiste na alteração e ampliação de armazém, para
o prédio sito na Rua do Norte, no Lugar da Estrada, apresentado em nome de Cabem Todos Restauração e Alojamento, L.da, numa próxima reunião, após visita ao local. (DPGU 174/18) ---10) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar
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(aquisição ou permuta de uma parcela de terreno), em Ferrel, apresentado em nome de Graem
Anthony Anderson Doing - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:---------------------------------Deliberação n.º 1378/2018: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de informação prévia
sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar (aquisição ou permuta de uma parcela
de terreno), em Ferrel, apresentado em nome de Graem Anthony Anderson Doing, para avaliação
do terreno. (DPGU R150/16) ---------------------------------------------------------------------------------11) Pedido de viabilidade para construção de edifício multifamiliar, a implantar no prédio sito
na Rua Azinhaga do Hospital, em Peniche, apresentado em nome de Gonçalo Miguel Nunes
Domingos - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 1379/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, 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 Gonçalo Miguel Nunes Domingos, em 20 de abril de 2018, sobre a
viabilidade para construção de edifício multifamiliar, a implantar no prédio sito na Rua Azinhaga
do Hospital, localidade de Peniche, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018, nomeadamente
por incumprimento do disposto na alínea a) do 3.1. do artigo 11.º do PDM, na sua atual redação.»
(Doc.971 DPGU 34/18) ---------------------------------------------------------------------------------------12) Pedido sobre viabilidade para construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio
sito na Rua Nossa Senhora da Esperança, em Geraldes, apresentado em nome de Maria Teresa
Henriques Correia Gomes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------Deliberação n.º 1380/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, 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 Maria Teresa Henriques Correia Gomes, em 11 de julho de 2018, sobre
a viabilidade para construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito na Rua Nossa
Senhora da Esperança, localidade de Geraldes, pelos motivos constantes no parecer da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de 2018, nomeadamente
por incumprimento do artigo 12.º do PDM, na sua atual redação.» (Doc.972 DPGU 55/18) -----13) Pedido de viabilidade para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a
implantar no prédio sito na Rua dos Pintos, n.º 14, em Atouguia da Baleia, apresentado em
nome de Ricardo Filipe Rodrigues Franco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------Deliberação n.º 1381/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, 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 Ricardo Filipe Rodrigues Franco, em 25 de setembro de 2018, sobre a
viabilidade para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio
sito na Rua dos Pintos, n.º 14, localidade de Atouguia da Baleia, pelos motivos constantes no
parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de outubro de
2018, nomeadamente por incumprimento do artigo 12.º do Plano Diretor Municipal de Peniche.»
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(Doc.973 DPGU 76/18) ---------------------------------------------------------------------------------------14) Pedido de licenciamento para alteração de uso de imóvel existente / instalação de
estabelecimento de ensino, para o prédio sito na Rua Irmã Maria da Glória Pacheco, em
Peniche, apresentado em nome de Cenintel - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e
Formação Profissional, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------Deliberação n.º 1382/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 31 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de uso de imóvel existente / instalação de estabelecimento de ensino, para o prédio
sito na Rua Irmã Maria da Glória Pacheco, localidade de Peniche, apresentado em nome de
Cenintel - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, L.da, no dia 7 de
agosto de 2018, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 30 de outubro de 2018.» (Doc.974 DPGU 182/18) ------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
15) Obras a realizar por administração direta, de 22 de outubro a 14 de dezembro de 2018 –
Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1383/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 26 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, proponho que a Câmara Municipal aprecie o mapa de obras a executar por
administração direta que se anexa, para o período de 22 de outubro de 2018 a 14 de dezembro de
2018 e, autorize as obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.975 NIPG 17188/18) -----16) Sinalização vertical e horizontal, para reserva de lugar de estacionamento de cargas e
descargas, na Travessa do Bom Sucesso, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------Deliberação n.º 1384/2018: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente à sinalização vertical
e horizontal, para reserva de lugar de estacionamento de cargas e descargas, na Travessa do Bom
Sucesso, em Peniche, na próxima reunião de Câmara. (NIPG 8064/18)-------------------------------PROTOCOLOS:
17) Protocolo de parceria no âmbito do Projeto Nacional de Atividades Aquáticas “Aquasub”,
a celebrar entre a Federação Portuguesa de Atividades Aquáticas e o Município de Peniche –
Pelouro do Desporto: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1385/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado
aprovar o protocolo, a celebrar entre a Federação Portuguesa de Atividades Aquáticas e o
Município de Peniche, no âmbito do Projeto Nacional de Atividade e Competência Aquática
“Aquasub”, destinado a crianças e jovens. O senhor Vice-Presidente, Mark Ministro, não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste ponto. (NIPG 17275/18) --------EDUCAÇÃO:
18) Comparticipação para transporte escolar a alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) e
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Ensino Secundário, para o ano letivo 2018-2019 – Pelouro da Educação: -------------------------Deliberação n.º 1386/2018: Deliberado voltar a apreciar o assunto, referente à comparticipação
para transporte escolar a alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º Ciclos) e Ensino Secundário, para o
ano letivo 2018-2019, na próxima reunião de Câmara. (NIPG 17344/18) ----------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
19) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2017/2018 – Pelouro da
Juventude: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1387/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento dos Prémios de Mérito Desportivo do Concelho de Peniche 2017/2018. (NIPG
17012/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
20) Início do ano letivo 2018/2019 do Estúdio Municipal de Dança - Adiamento – Pelouro da
Cultura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1388/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 31 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do
original em pasta anexa ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da DAF - Cultura n.º 76/2018, datada de 31 de outubro, proponho
que a Câmara Municipal tome conhecimento sobre a situação do início do ano letivo 2018/2019
do Estúdio Municipal de Dança.» (Doc.976 NIPG 17330/18) ------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
21) Aquisição de prédio, de José dos Santos Vitorino Cabeça de Casal da Herança de, sito no
Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------Deliberação n.º 1389/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 277/2018, tomada pela Câmara Municipal, na sua reunião
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018 e das negociações decorridas.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquira para ampliação do Cemitério de
Ferrel, o prédio rustico, situado no Casal Pardal, em Ferrel, inscrito na matriz predial sob o
artigo matricial n.º 35 da secção M da Freguesia de Atouguia da Baleia, com uma área de 3600m2,
a José dos Santos Vitorino Cabeça de Casal da Herança de, pelo valor de 10.000€.» (Doc.977
NIPG 16714/11) ------------------------------------------------------------------------------------------------22) Aquisição de prédio, de Adão Paulo Rodrigues Cabeça de Casal da Herança de, sito no
Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------Deliberação n.º 1390/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 277/2018, tomada pela Câmara Municipal, na sua reunião
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018 e das negociações decorridas.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquira para ampliação do Cemitério de
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Ferrel, o prédio rustico, situado no Casal Pardal, em Ferrel, inscrito na matriz predial sob o
artigo matricial n.º 32 da secção M da Freguesia de Atouguia da Baleia, com uma área de
9600m2, a Adão Paulo Rodrigues Cabeça de Casal da Herança de, pelo valor de 10.000€.»
(Doc.978 NIPG 16714/11) ------------------------------------------------------------------------------------23) Aquisição de prédio, de Carlos de Jesus Teodoro Cabeça de Casal da Herança de, sito no
Casal Pardal, em Ferrel – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------Deliberação n.º 1391/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação n.º 277/2018, tomada pela Câmara Municipal, na sua reunião
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018 e das negociações decorridas.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquira para ampliação do Cemitério de
Ferrel, o prédio rustico, situado no Casal Pardal, em Ferrel, inscrito na matriz predial sob o
artigo matricial n.º 36 da secção M da Freguesia de Atouguia da Baleia, com uma área de
3360m2, a Carlos de Jesus Teodoro Cabeça de Casal da Herança de, pelo valor de 10.000€.»
(Doc.979 NIPG 16714/11) ------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
24) Revisão aos Orçamentos da Receita, da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1392/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da
Câmara, datada de 31 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do
original em pasta anexa ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de
substituição, de 31 de outubro de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
submeta a aprovação da Assembleia Municipal a revisão aos documentos previsionais, para o
ano 2018 (modificação n.º 21), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.»
(Doc.980 NIPG 17342/18) ------------------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
25) Parecer sobre a passagem do evento desportivo designado Ultra Carrocel Planalto das
Cezaredas, pelo concelho de Peniche, solicitado pelo Município da Lourinhã – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1393/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Município de Lourinhã, por email registado nestes serviços no dia
18 de outubro de 2018, (organizado pela Associação Amigos do Planalto das Cezaredas), e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 25 de outubro de 2018, proponho que se emita o parecer favorável da passagem do
referido evento pela rede viária deste concelho, no dia 25 de novembro de 2018, nos termos do
artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.» (Doc.981 NIPG 16633/18) --
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1394/2018: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo treze horas e dez minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão
de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ---------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
28 de janeiro de 2019, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________
A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição,
(assinado no original)
_____________________________________

