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ACTA N.º 50/2008 
 

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2008: 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e oito, nesta cidade de 
Peniche e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

No período reservado à audição do público, interveio: 
 

- José Carlos Sousinha, que voltou a queixar-se do barulho proveniente do “Art Café”, 
durante as madrugadas de Sextas-feiras e Sábados. Disse que não queria que o karaoke praticado 
naquele estabelecimento acabasse, mas sim que fosse reduzido o seu horário de encerramento 
para as 2.00 horas da manhã. 

Salientou que a Câmara devia revogar a sua decisão de autorização de encerramento do 
café citado das 4.00 horas para as 2.00 horas. 

Salientou que o café estava anti-regulamentar uma vez que o pé direito da construção era 
inferior a 3 metros. 

O Senhor Presidente relatou os procedimentos já feitos para obviar a questão exposta e 
disse que o pormenor do pé direito da construção iria ser analisado pelos serviços municipais de 
urbanismo. 

Acrescentou que se tinha tentado fazer uma audição ao ruído na casa do munícipe 
queixoso, para avaliar o grau de incomodidade e ele não tinha demonstrado disponibilidade para 
o efeito. 

O Senhor José Sousinha disse que já tinha sido efectuada uma audição ao ruído e provado 
a sua incomodidade. Referiu que a execução de uma segunda audição poderia ser subjectiva, 
uma vez que poderia ser feita numa noite que não houvesse barulho e que por isso não teria 
grande efeito para ser tomada uma decisão. 

Salientou que a questão central era a do horário de encerramento ser às 4.00 horas, 
quando quase todos os cafés inseridos no meio urbano encerravam às 2.00 horas. Era da opinião 
que se a Câmara reduzisse o horário para as 2.00 horas, o problema ficaria praticamente resolvido. 

O Chefe do Gabinete da Presidência e o Eng.º Nuno Carvalho referiram que a única 
forma de a Câmara actuar era reunir provas da incomodidade do ruído provocado pelo café em 
questão, através da sua medição. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador, disse que o karaoke tinha de ser licenciado 
pontualmente e que o Presidente poderia não licenciar. Acrescentou que aquele estabelecimento 
não tinha condições para realizar karaoke por ser uma actividade que produzia muito barulho. 

O Senhor José Sousinha disse que o café não tinha condições para realizar o karaoke nem 
para ter sequer música ambiente, por esta estar em níveis auditivos muito altos. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador voltou a frisar que a Câmara poderia não licenciar 
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a actividade de karaoke e deveria passar vistoria às instalações do estabelecimento. 
O Senhor Presidente disse que, sem pôr em causa o que o Senhor José Sousinha tinha 

dito, era de opinião de que se deveria efectuar uma medição do ruído e, em paralelo, verificar-se 
as condições do estabelecimento, através do DPGU. 

Quanto à questão do horário disse que iria ver se o horário não tinha sido atribuído de 
forma definitiva, a fim de equacionar uma possível actuação neste aspecto. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
Informou sobre as seguintes reuniões e iniciativas em que participou: 
- No dia 16 de Dezembro, participou em diversas actividades integradas no Natal 

Penicheiro, na Festa Sénior em Ferrel, promovida pela Câmara e outras actividades e no 
espectáculo com o Avô Cantigas; 

- No dia 16 de Dezembro, na cerimónia de assinatura do Contrato de Intervenção Global, 
firmado entre o Programa Mais Centro e a Comunidade Intermunicipal do Oeste, em Tomar; 

- No dia 17 de Dezembro, reuniu com praticantes de modelismo, que manifestaram a 
intenção de se constituírem em associação da modalidade, a fim de conseguirem um espaço para 
a sua prática em São Bernardino; 

- No dia 17 de Dezembro, reuniu com a Comissão Municipal de Protecção Civil; 
- No dia 18 de Dezembro participou no almoço realizado com as rendilheiras, 

conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, e em actividades promovidas pelo Centro de Dia 
de Serra d’El-Rei e pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- No dia 19 de Dezembro participou numa actividade na Bufarda; 
- No dia 20 de Dezembro participou na actividade Avós e Netos, organizada pela 

Associação de Peniche e em actividades do Jardim de Infância de Serra d’El-Rei, da Junta de 
Freguesia de Ferrel, dirigida aos idosos. Assistiu ao concerto de Natal na Igreja de S. Leonardo, 
salientando a qualidade do espectáculo e dirigindo uma palavra de apreço aos intervenientes e às 
entidades organizadoras. Informou ainda que o concerto se iria repetir no próximo dia 10 de 
Janeiro, na Igreja de S. Pedro; 

- No dia 21 de Dezembro participou no Pai Natal Motard, tendo felicitado os 
organizadores pela realização daquela iniciativa de cariz social; 

- No dia 21 de Dezembro, participou numa festa organizada pela catequese, Associação 
dos Bolhos e Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos Bolhos”; 

- No dia 22 de Dezembro, participou no almoço oferecido pelo Senhor Governador Civil 
de Leiria aos Presidentes de Câmara do Distrito de Leiria. À noite do mesmo dia, participou na 
sessão da Assembleia Municipal de Peniche; 

- No dia 23 de Dezembro, participou na reunião, realizada no Auditório do Edifício 
Cultural, de Oeste Sim – Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que se seguiu um almoço com 
os participantes. Na referida reunião, foi nomeado o Secretário Executivo e aprovados os 
documentos previsionais para 2009. Explicou o funcionamento dos órgãos da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste; 

- No dia 27 de Dezembro, assistiu ao espectáculo de fados de Coimbra, com o Grupo 
Verdes Anos. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que o fornecimento de refeições escolares em Geraldes e Bufarda iria ter 

início em Janeiro; 
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- Comunicou que tinha participado numa reunião com os vendedores do Mercado da 
Consolação, que a Comissão encarregue de elaborar a proposta de regulamento da venda 
ambulante tinha acabado o seu trabalho e que tinha realizado, no âmbito do Estatuto do Direito 
da Oposição, reuniões com elementos do PS e do PSD sobre os documentos previsionais para 2009; 

- Informou, também, que tinha efectuado uma reunião com a Casa do Benfica sobre o 
pedido de apoio para as escolinhas de futebol, e uma reunião com a Comissão do Carnaval de 
Inverno de 2009, que contará com a participação de 19 grupos; 

- Disse, ainda, que tinha participado na conferência de imprensa de apresentação do 
projecto painéis térmicos, iniciativa efectuada em parceria com a Câmara de Torres Vedras, 
explicando em que consistia e que tinha também participado na recepção de 26 delegações 
estrangeiras participantes numa actividade da Intersindical; 

- Comunicou, por último, que tinha participado na sessão da Assembleia Municipal de 22 
de Dezembro e que tinha também participado em inúmeras actividades natalícias, levadas a 
efeito por diversas entidades e associações do Município; 

- Salientou a acção relevante da Associação Motard de Peniche e informou que tinha 
assistido à recepção provisória da obra a decorrer no Cemitério de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que era necessário preparar a resposta à CCDR sobre as descargas da ETAR de 

Peniche. 
 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Chamou a atenção para o facto de as caixas de ligação dos postes de iluminação da Rua 

Alexandre Herculano, em Peniche, não terem tampas, constituindo perigo para as crianças e 
solicitou que lhe fosse entregue na próxima reunião a listagem das dívidas a fornecedores em 31 
de Dezembro de 2008 e o ponto de situação do programa “Pagar a Tempo e Horas”. 

- Por último desejou um Feliz Ano de 2009 a todos os elementos do Executivo e demais 
trabalhadores do Município. 

 

Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Perguntou se as escolinhas de futebol da Casa do Benfica eram de futebol ou de futsal; 
- Saudou a qualidade do programa cultural do Natal Penicheiro, que tinha permitido três 

semanas bem preenchidas com um painel multicultural; 
- Fez votos para que nos próximos anos esta iniciativa venha a melhorar. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Agradeceu as palavras do Senhor Vereador Joaquim Raul e acrescentou que o programa 

estava orientado para todas as pessoas, com forte ligação à quadra natalícia; 
- Disse, ainda, que iria tomar medidas para obviar o problema dos postes de iluminação 

focados. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que as escolinhas da Casa do Benfica praticavam futsal. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 15 de Dezembro 
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 15 de Dezembro de 2008, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção 

Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na 
Praça Jacob Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos 
dias 13 e 14 de Janeiro de 2009. 

- Deliberado autorizar a venda de brindes nos locais e datas indicados. (P.º 32/05) 
 
* Carta, datada de 10 de Dezembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsidio destinado ao pagamento de 
despesa efectuada com a aquisição de dois computadores para os serviços administrativos 
daquele Centro Social. 

- Deliberado atribuir para o efeito um subsídio, no valor de 1.391,81 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta n.º 1422, datada de 9 de Dezembro de 2008, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas 
efectuadas com a realização do Campo de Férias 2008. 

- Deliberado atribuir ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio, no 
valor de 750,00 €. 

 
* Carta, sem data, da Conferência Feminina de S. Vicente de Paulo, solicitando apoio 

financeiro, a fim de comparticipar na distribuição de géneros a famílias carenciadas do concelho, 
já presente em reunião anterior. 

- Deliberado rectificar a deliberação tomada sobre este assunto na reunião de 17 de 
Novembro de 2008 e atribuir o subsídio de 600,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de S. 
Sebastião. 

 
* Informação, datada de 29 de Dezembro de 2008, do Assessor António Évora, propondo 

a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento de despesas inerentes à realização do 
Concerto de Ano Novo, a ter lugar no próximo dia 10 de Janeiro, na Igreja de S. Pedro. 

- Deliberado suportar os custos da realização, no próximo dia 10 de Janeiro, do Concerto 
do Ano Novo, a ter lugar na Igreja de S. Pedro, com a participação da cantora lírica Helena 
Vieira. 

 
* Informação n.º 94/2008, datada de 29 de Dezembro de 2008, dos Serviços de Turismo, 

sobre a atribuição de apoio aos grupos que participarão no Carnaval/2009. 
- Deliberado atribuir subsídios aos grupos de Carnaval, no valor total de 8.075,00 €, a 

pagar à Associação de Educação Física, Recreativa e Cultural Penichense. 
 
* Informação n.º 17/2008, datada de 21 de Novembro de 2008, dos Serviços de Desporto, 

sobre a atribuição de apoio ao Clube Stella Maris de Peniche, a fim de financiar a deslocação da 
equipa sénior de hóquei em patins à Ilha de São Miguel, nos Açores. 

- Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1.040,00 €. 
 
* Informação n.º 93, datada de 12 de Dezembro de 2008, do Departamento de Energia e 

Ambiente, dando conhecimento da necessidade de se proceder ao pagamento da taxa devida pela 
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certificação pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres do motorista do autocarro 
municipal, Senhor Carlos Manuel Henriques Sousa. 

- Deliberado proceder ao pagamento das taxas do processo de certificação de motorista 
habilitado a proceder ao transporte de crianças, do funcionário Carlos Manuel Henriques de 
Sousa. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 2008/2033, datado de 17 de Dezembro de 2008, da Associação de 

Municípios do Oeste, convocando para uma reunião do Conselho Executivo da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, a ter lugar no próximo dia 23 de Dezembro. (P.º 16/04) 

 
* Ofício n.º 27889/08, datado de 11 de Dezembro de 2008, da Inspecção-Geral do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que estabelece o novo regime jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional (REN). (P.º 16/01) 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 28: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 25 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 2.200,00 € em reforços de despesas correntes, 3.800,00 € em 
reforços de despesas de capital e 6.000,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Plano Plurianual de Investimentos, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 3.800,00 € em reforços. 
 

TARIFA DE RECOLHA DE LIXOS: 
 
* Considerando a conveniência de se proceder anualmente à actualização das tarifas 

devidas pelos serviços prestados, por forma a que o seu valor acompanhe a inflação e o aumento 
dos encargos correspondentes aos custos directos e indirectos a suportar com o fornecimento de 
bens e com a prestação dos serviços e após proposta apresentada e exposição efectuada pelo 
Senhor Vereador responsável pelo Pelouro das Finanças, acompanhada de mapas, que 
disponibilizou, sobre a evolução das tarifas fixas e variáveis de recolha de lixo, no período de 
2001 a 2008, a Câmara deliberou proceder à actualização das tarifas devidas pela recolha, 
transporte, depósito e tratamento de lixos, fixando os seguintes valores, para vigorarem a partir 
de 1 de Janeiro de 2009: 

 
1.º- As referidas na alínea a) do n.º A do Edital n.º 29/84, de harmonia com os escalões de 
consumo: 

A.1 – LIXOS DOMÉSTICOS: 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,05 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ......... 0,199 € 

A.2 – COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS (não abrangidas pelo n.º B): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,05 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 

1.º escalão (0 – 10 m3) ................................................................................. 0,525 € 
2.º escalão (11 – 30 m3) ............................................................................... 0,400 € 
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3.º escalão (31 – 100 m3) ............................................................................. 0,375 € 
4.º escalão (superior a 100 m3 e não abrangido pelo n.º B) ......................... 0,310 € 

A.3 – USOS PÚBLICOS (incluindo serviços do Estado): 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,05 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida ........... 0,37 € 

A.4 – OUTROS CONSUMOS: 
a) Tarifa fixa mensal, por consumidor ................................................................. 2,05 € 
b) Tarifa variável, em função do consumo e por m3 de água consumida: 

Consumos de utilidade pública .................................................................... 0,199 € 
2.º- As referidas no n.º B do Edital n.º 29/84: 

B – LIXOS NÃO DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E PEQUENAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

(ou de consumo mensal superior a 500 m3): 
- Por cada contentor (de 800 a 1100 litros) ..................................................... 629,55 € 

 
A Câmara deliberou ainda considerar isentos do pagamento das tarifas fixa e variável as 

autarquias locais com sede na área do Município de Peniche e da tarifa fixa os consumidores de 
uso doméstico que, por virtude da sua situação económica, beneficiem da isenção do pagamento 
da tarifa fixa de drenagem de esgotos. 

 
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
Para apoio ao desenvolvimento cultural: 

 
A Câmara, sob proposta do Senhor Vice-Presidente, deliberou conceder os subsídios aos 

seguintes grupos e nos valores adiante referidos, no valor total de 21.143,00 €: 
- Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia...................................  3.770,00 € 
- Banda Filarmónica de Serra de El-Rei.........................................  3.770,00 € 
- Rancho Folclórico de Ferrel .........................................................  1.857,00 € 
- Rancho Folclórico dos Bolhos .....................................................  1.857,00 € 
- Academia de Música Stella Maris................................................  1.857,00 € 
- Grupo Cantar de Amigos .............................................................  1.857,00 € 
- Grupo Coral Stella Maris de Peniche...........................................  5.245,00 € 
- Rancho Folclórico da Serra d’El-Rei ..............................................  930,00 € 

 
Deliberado, também, conceder às Bandas de Serra d'El-Rei e de Atouguia da Baleia um 

subsídio, até ao valor de 1.750,00 € cada, para aquisição de um instrumento musical, o qual será 
satisfeito contra a entrega de documento comprovativo da respectiva aquisição. 

Deliberado, ainda, autorizar o pagamento de 3 viagens/ano a cada Banda Filarmónica e 
Rancho Folclórico. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Ajuda: 
- 2 manilhas de cimento de 1 metro, para realização de obras junto do lavadouro da 

Papôa, em Peniche, no valor estimado de 78,00 €. 
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Freguesia de Conceição: 
- 20 litros de tinta, para proceder à pintura de paredes do ATL de Sant’Ana, em Peniche, 

no valor estimado de 102,00 €. 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 40 metros de lancil de rampa, para colocação nos passeios de ruas daquela freguesia, no 

valor estimado de 151,60 €; 
- 20 latas de tinta, para proceder à pintura dos muros dos cemitérios e dos parques 

desportivos, daquela freguesia, no valor estimado de 954,00 €; 
Freguesia de Ferrel: 
- 1 palete de tijolo de 11, 1 carrada de areia e 20 sacos de cimento, para a realização de 

pequenas obras naquela freguesia, no valor estimado de 304,66 €; 
- 30 manilhas de 30 cm, para reparação dos caminhos agrícolas de acesso a propriedades 

particulares, situadas naquela freguesia, no valor estimado de 163,50 €; 
- 140 m2 de pavê, para aplicação na Rua do Agasalho do Pardal, naquela freguesia, no 

valor estimado de 474,60 €; 
- 36 metros de pavê, para reparação da Rua D. Carlos, naquela freguesia, no valor 

estimado de 122,04 €; 
- 40 carradas de “tout-venant” e 5 carradas de pó de pedra, para reparação dos caminhos 

agrícolas daquela freguesia, no valor estimado de 4.746,25 €, e de acordo com as disponibili-
dades deste tipo de material. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente, 

para efeitos de visto, o seguinte pedido de horário de funcionamento, das 7.00 às 2.00 horas, 
para um estabelecimento de bebidas, denominado “Casema”, sito na Rua Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira, n.º 12 A, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor José de Carvalho 
Casimiro. 

- Deliberado aprovar o horário de funcionamento das 7.30 às 2.00 horas, com a validade 
de 1 ano.  

 
CANDIDATURA AO PROGRAMA PROHABITA: 
 

 Relativamente à candidatura apresentada pelo Município ao Programa Prohabita, foi 
apresentado pelo Dr. Victor Ramos um ponto de situação sobre a referida candidatura. 
 O referido técnico fez um enquadramento da política social do Município, 
complementado por uma breve contextualização da questão da acessibilidade à habitação. 
 Referiu ainda os trâmites desenvolvidos até à elaboração da candidatura, salientando a 
investigação social efectuada em torno do fenómeno local das carências habitacionais. 
 Por último fez a apresentação da versão final da candidatura ao Programa Prohabita. 
 
ESTUDO PRÉVIO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO ADQUIRIDO A ANTÓNIO DA 
CONCEIÇÃO BENTO: 
 

 A Senhora Arquitecta Manuela Morgado fez uma apresentação, através de meios 
audiovisuais, do estudo prévio de reabilitação do edifício adquirido a António da Conceição 
Bento, de sua autoria. 
 O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que deveria haver uma definição mais clara 
sobre a utilização do edifício, para se poder passar à fase seguinte do projecto do edifício com 
maiores certezas. 
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 O Senhor Presidente solicitou aos membros do Executivo e aos serviços municipais de 
urbanismo para darem contributos sobre o estudo prévio apresentado, até ao próximo dia 5 de 
Janeiro. 
 
RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE ATOUGUIA 
DA BALEIA (2.ª FASE): 
 
 O Senhor Engenheiro Casimiro fez uma apresentação fotográfica da situação em que se 
encontra a obra de recuperação da Igreja de S. José e construção do Museu de Atouguia da 
Baleia (2.ª fase). 
 O Dr. Rui Venâncio fez um ponto de situação sobre o tratamento de conservação, 
restauro e inventariação do espólio a integrar no Museu de Atouguia da Baleia, referindo que 
este museu iria integrar um espólio inicial provisório de 482 peças, sendo 79% de arte sacra, 
11% de elementos pétreos e 10% de materiais diversos, tendo já cerca de 90% do referido 
espólio sido alvo de tratamento de conservação preventivo, levado a efeito pelos técnicos 
municipais de conservação e restauro. 
 A Câmara deliberou aprovar o projecto e os respectivos programa de concurso e caderno 
de encargos da obra de Recuperação da Igreja de S. José e Construção do Museu de Atouguia da 
Baleia (2.ª fase) e proceder ao lançamento do concurso público para a sua execução. 
 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF: 
 
 O Senhor Presidente, através de meios audiovisuais, fez a apresentação da memória 
descritiva e da implantação e envolvente do edifício do Centro de Alto Rendimento de Surf. 
 A Câmara deliberou aprovar o projecto e os respectivos programa de concurso e caderno 
de encargos e proceder ao lançamento do concurso público para a sua execução. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
A Câmara deliberou aprovar a proposta de alinhamento elaborada pela DEPPC para a 

Rua Inês de Castro, na Coimbrã. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Aquisição de imóvel: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2008, da DPGU, 
apresentando um relatório de avaliação efectuado a um prédio, situado no centro da povoação de 
Bolhos, destinado a eventual aquisição por parte do Município para correcção de alinhamentos e 
integração no domínio público. 
 - Tomado conhecimento do relatório de avaliação de prédio dos Bolhos, situado junto ao 
largo principal e na estrada municipal que atravessa a povoação e deliberado concordar com o 
valor indicado para aquisição do prédio em questão. 

 
Aquisição de imóvel - direito de preferência: 

 
* Acompanhada de parecer do gabinete jurídico, foi presente uma informação, datada de 

11 de Dezembro de 2008, da DEPPC, apresentando uma caracterização de um imóvel conhecido 
como a antiga estação de salva-vidas do Baleal, localizado no topo norte da Ilha do Baleal, para 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 29.12.2008 * Livro 99 * Fl.500 

eventual exercício do direito de preferência por parte do Município sobre o referido imóvel. 
- Deliberado manifestar o interesse da Autarquia em adquirir o edifício da estação de 

salva-vidas do Baleal. (Gab. Jurídico) 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L08/99, em nome de Laroeste 

Construções, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita em Lapa do Urso, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de uma informação da DOM, datada de 21 
de Fevereiro de 2008, relativamente à prorrogação do prazo para conclusão das obras de 
urbanização do referido loteamento. 

- Deliberado notificar o promotor do loteamento para: 
1 – Apresentar uma proposta para conclusão das obras, incluindo espaços verdes, 

equipamentos e conclusão dos arruamentos e estacionamentos, no prazo máximo de 15 dias, com 
uma calendarização bem definida, à qual deverá ser dado integral cumprimento; 

2 – No prazo máximo de 30 dias, repor as condições de segurança no local da obra, 
particularmente vedação do estaleiro, sinalização e estabilização do pavimento da Rua das 
âncoras; 

3 – Solicitar aditamento ao alvará de loteamento, no mesmo prazo de 15 dias, 
justificando a nova proposta. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo para licenciamento de obras n.º 86/08, em nome de 

Construções Ratola, para proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício, 
sito na Rua das Flores, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar as alterações/rectificações apresentadas, sem prejuízo do 
apuramento de responsabilidades do promotor e director técnico, por ter executado as alterações 
citadas sem o respectivo licenciamento. 

 
TOLERÂNCIA DE PONTO: 

 
A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 30 de Dezembro de 2008, que determinou dispensar o pessoal a partir das 
13 horas do dia 31 de Dezembro.  

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu, José Nicolau Nobre Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


