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ACTA N.º 6/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2005: 
 
 Aos catorze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores Luís Gonzaga Franco Pinto, Presidente, Vítor Manuel Farricha Mamede, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio 
Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
 Não esteve presente na reunião o Senhor Presidente da Câmara, Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves. 

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. 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO E CHAMADA À EFECTIVIDADE DO SUBSTITUTO: 
 
 Depois de aberta a reunião, foi presente uma carta do Senhor Presidente, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, de 9 do corrente mês, em que, ao abrigo do disposto no artigo 77.º da Lei 
n.º 169/99, solicita a suspensão do mandato de Presidente da Câmara, no período de 10 a 20 de 
Fevereiro, para cumprimento da exigência constante do artigo 9.º da Lei n.º 14/79, uma vez que 
é candidato à Assembleia da República. 
 A Câmara deliberou deferir e, verificando-se que se encontrava na sala a candidata que se 
segue na respectiva lista (Partido Socialista), Anabela Correia Dias, nos termos do n.º 7 do artigo 
77.º e n.º 4 do artigo 76.º daquela Lei n.º 169/99, reconheceu a sua identidade e legitimidade, 
pelo que passou, de imediato, a participar na reunião. 
 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 Aberto este período, verificou-se não existir público para intervir. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No período Antes da Ordem do Dia usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Felicitou a Senhora Vereadora Anabela Correia Dias, a título pessoal e em nome da 
CDU, pelo início das suas funções, desejando-lhe uma boa presença, ao que se associaram os 
demais membros da Câmara; 
 - Referiu-se ao facto de existirem diversos edifícios desocupados, tendo indicado alguns, 
que vêm sendo utilizados por marginais para actividades menos lícitas, tendo sugerido a sua 
inventariação; 
 - Chamou a atenção para a degradação em que se encontram as antigas instalações de 
captação de água, no Lugar da Estrada. Relativamente a um edifício, sito nos Remédios, com a 
inscrição MAPUCHE, propôs que se indagasse quem é o proprietário e das actividades que ali se 
desenvolvem; 
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- Lembrou o corte de energia que ocorreu no fim de semana e propôs que se diligencie 
junto da EDP para que de tais interrupções, quando programadas, seja feita a devida publicidade 
atempadamente. O Senhor Presidente informou das diligências que têm sido feitas, junto da EDP; 

- Chamou também a atenção para a interrupção do fornecimento de água, no passado 
Sábado, ainda que por pequeno período de tempo, e suscitou a questão se não devem ser 
desenvolvidas acções preventivas que obstem a esse tipo de interrupções. Foi informado de que a 
interrupção se deveu a uma rotura na conduta, tendo o Senhor Vereador confirmado ter recebido 
essa informação no próprio dia; 

- Lembrou a conveniência de tratamento dos estrados colocados para acesso de 
deficientes à praia do Baleal, com vista a assegurar uma maior duração dos mesmos; 

- Assinalou a necessidade de se proceder ao arranjo do espaço envolvente do edifício 
Coosofi, em Peniche; 

- Chamou a atenção para o facto de ainda não terem sido apreciados os projectos de todas 
as esplanadas instaladas na Avenida do Mar, em Peniche, o que representa uma imoralidade face 
aos que já deram satisfação às exigências da Câmara; 

- Perguntou em que situação se encontra a elaboração do Plano de Intervenção para 
garantia do abastecimento de água ao concelho. O Senhor Presidente informou de que está a ser 
elaborado nos SMAS e será presente à próxima reunião do Conselho de Administração 

- Perguntou também qual a evolução da questão do esgoto da regueira de Geraldes. O 
Senhor Presidente informou de que tem agendada reunião com a respectiva comissão para o 
próximo dia 16. 

 
Senhor Emídio Barradas: 
- Chamou a atenção para o facto de continuar a deposição de entulhos na escombreira de 

Ferrel e nos respectivos acessos, convidando os membros da Câmara a visitarem a zona, para se 
inteirarem da situação, tendo referido a urgência do seu encerramento e da criação de local 
alternativo para a deposição dos entulhos. O Senhor Presidente informou de que está a tratar do 
assunto com a DASU; 

- Lembrou à Câmara a conveniência de se proceder a uma reflexão sobre a forma como 
decorreu o desfile de Carnaval, em Peniche, que entende vir a decair de qualidade, de ano para 
ano. O Senhor Vereador Vítor Mamede informou de que vai ter uma reunião com a comissão 
organizadora, para avaliação da forma como decorreu; 

- Informou da conveniência em se proceder à limpeza e marcação do terreno da antiga 
captação de águas, sito no Lugar da Estrada. 

 
Senhora Vereadora Anabela Dias: 
Agradeceu as felicitações dos demais membros da Câmara e disponibilizou-se para 

colaborar nas suas actividades enquanto se mantiver no exercício das suas funções. 
 
Senhor Vereador Vítor Mamede: 
- Distribuiu o prospecto relativo à Temporada de Música Sacra, que irá decorrer em 

Peniche e em Atouguia da Baleia, de 26 de Fevereiro a 13 de Março; 
- Deu conhecimento da sua participação na entrega de prémios, no dia 12, da Prova de 

Orientação que se realizou no pinhal municipal, tendo informado da forma como decorreu e de 
que está programada uma reunião para se proceder à sua avaliação e estudo de eventual futura 
colaboração com os promotores. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
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- 1 de Fevereiro, reunião com o Senhor Chefe da Esquadra da PSP de Peniche (assuntos 
de segurança de pessoas e bens, e de trânsito); 

- 3 de Fevereiro, reunião do Conselho de Administração da AMO (despoluição das 
suiniculturas); 

- 3 de Fevereiro, reunião na CCDRLVT, acerca do projecto da Nis 8, antigo Cinemar 
(com a Arquitecta Catarina Cottinalli e 3 assessores); 

- 4 de Fevereiro, reunião com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia e o Senhor José Rui Cordeiro Pinto, acerca do alargamento do cemitério do Lugar da 
Estrada; 

- 4 de Fevereiro, lançamento do livro “Direito Penal Especial”, do Mestre Fernando 
Silva, em Caldas da Rainha, patrocinado pela Associação Forense do Oeste, cuja escritura de 
constituição foi então celebrada; 

- 10 de Fevereiro, reunião com a Dr,ª Ana Paula Leitão/Librata; 
- 12 de Fevereiro, deslocação à esquadra da PSP de Peniche, apresentando queixa pelo 

“assalto” a uma casa da CMP, no Bairro do Calvário, por um indivíduo que aí pretendia instalar-
se; 

- 13 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal de Óbidos, na sessão de encerramento e entrega 
de prémios – Prova de Orientação Óbidos/Peniche, organizada pela Associação de Estudantes 
Graduados do Instituto Superior Técnico. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia trinta e um de Janeiro 
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia onze de Fevereiro 
 corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 517.301,99 € (quinhentos e dezassete mil 
trezentos e um euros e noventa e nove cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 159.712,29 € (cento e cinquenta e 
nove mil setecentos e doze euros e vinte e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.603.723,04 € (um milhão 
seiscentos e três mil setecentos e vinte e três euros e quatro cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 195.386,12 € (cento e 
noventa e cinco mil trezentos e oitenta e seis euros e doze cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 

semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de 
obras, relativos às semanas de 31 de Janeiro a 11 de Fevereiro. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
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 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 14.2.2005, da Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe, solicitando 
a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 31 de Janeiro, por 
motivo de doença. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02) 
 * Ofício n.º 349, datado de 11.2.2005, da Comissão Nacional de Eleições, informando 
sobre deliberação tomada relativamente à obrigatoriedade de suspensão do mandato do 
Presidente da Câmara Municipal enquanto candidato à eleição para a Assembleia da República. 
 - Tomado conhecimento e deliberado informar a CNE de que o Senhor Presidente já 
suspendeu o mandato com efeitos desde 10 de Fevereiro corrente e até ao dia 20. (P.º 14) 
 
 * Ofício n.º 98/DSUDH-DOP, datado de 24.1.2005, do Instituto da Água, solicitando a 
nomeação de um representante para integrar a Comissão Mista de Coordenação do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de São Domingos. 
 - Deliberado nomear o Senhor Vice-Presidente para representante da Câmara na 
Comissão Mista de Coordenação do Plano, que deverá ser assessorado pelo Director Delegado 
dos SMAS. (P.º 16/01) 
 
 * Carta, datada de 30.12.2004, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando apoio 
logístico para a realização de melhoramentos no Centro de Formação daquele Grupo Desportivo, 
situado no Campo do Baluarte, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar a aquisição e fornecimento do material solicitado. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 31.1.2005, do Senhor Antero Anastácio, solicitando apoio financeiro 
para a realização da celebração “Avé Maria do Fado”, que terá lugar no próximo dia 20 de Maio. 
 - Deliberado assumir a responsabilidade pelo encargo a pagar aos músicos, até ao 
montante de 250,00 €. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 31.1.2005, do Senhor Fernando Matoso, solicitando apoio para a 
edição do livro “Espírito de Deus Obra dos Homens” e propondo a aquisição de vários 
exemplares. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para adquirir 100 exemplares do 
livro a editar, após verificação do respectivo projecto. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 31.1.2005, da empresa Marktest – Marketing, Organização, Formação, 
Lda., agradecendo o apoio dado na realização de inquérito e remetendo uma ficha de 
caracterização do concelho resultante desse projecto, denominado “Os Concelhos Portugueses e 
as Novas Tecnologias”. 
 - Tomado conhecimento e deliberado que sejam fornecidas cópias a cada um dos 
departamentos municipais e aos Senhores Vereadores. (P.º 37) 
 
 * Carta n.º 121/MG, datada de 27.1.2005, do SINTTAV – Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, solicitando apoio num acto de solidariedade 
para com o Sindicato dos Trabalhadores das Comunicações e Informática de Cuba, através da 
venda de um livro de 20 talões, a fim de dotar as instalações daquele sindicato com os meios 
essenciais para o seu funcionamento. 
 - Deliberado devolver os bilhetes com a informação de que a Câmara não dispõe de 
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dotação orçamental para este efeito. (P.º 17) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Circular n.º 16/2005-PB, datada de 1.2.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à Lei das Comunicações 
Electrónicas, nomeadamente sobre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro). (P.º 16/03) 
 * Carta, datada de 29.1.2005, da Secção de Peniche do Partido Social Democrata, 
apresentando, na sequência de contacto feito por um grupo de moradores de Geraldes, uma 
exposição sobre um foco de insalubridade que se verifica, há já vários anos, na Regueira-Madre 
Barroca, situada em Geraldes. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de Fevereiro de 2005, da Directoria Nacional da Polícia Judiciária, 
remetendo, para divulgação, brochura relativa a um programa de prevenção da criminalidade 
relacionada com a corrupção. (P.º 16/01) 
 
 * Fax, datado de 14.1.2005, do INATEL, remetendo convite para uma cerimónia de 
tomada de posse do novo delegado daquela instituição. (P.º 37) 
 
 * Carta n.º 640, datada de 5.2.2005, da APO – Associação Portuguesa de Deficientes, 
alertando para a necessidade de se equacionarem os locais a serem utilizados durante o acto 
eleitoral, a fim de se assegurar a acessibilidade e mobilidade dos cidadãos com mobilidade 
condicionada. (P.º 14/01) 
 
 * Despacho do Senhor Presidente, datado de 20.1.2005, nomeando, nos termos da 
cláusula 1.ª do artigo 3.º do Regulamento do Selo de Garantia de Autenticidade das Rendas de 
Bilros de Peniche, para membro da comissão de peritos para a atribuição daquele selo de 
garantia, a Senhora Ester da Silva Cordeiro Gonçalves Rasteiro, em substituição da Senhora 
Maria da Conceição Carvalho.  
 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Portaria n.º 137/2005, de 2 de Fevereiro, que fixa os demais elementos que devem 
acompanhar os planos especiais de ordenamento do território; 
 - Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, que fixa os demais elementos que devem 
acompanhar os planos municipais de ordenamento do território; 
 - Acórdão n.º 34/2005, do Tribunal Constitucional, de 14.2.2005, relativo ao processo n.º 
42/05 sobre a obrigatoriedade de suspensão do mandato dos Presidentes das Câmaras Municipais. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 2: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 2, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 22.500,00 € em reforços de despesas correntes, 17.500,00 € em 
anulações de despesas correntes e 5.000,00 € em anulações de despesas de capital. 
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TOPONÍMIA: 
 
* Foi presente o ofício n.º 111/05, datado de 31.1.2005, da Junta de Freguesia de Serra d’ 

El-Rei, solicitando a atribuição de nome às seguintes artérias daquela Vila: 
 - Rua das Choças – ao arruamento situado entre a Rua 4 de Agosto e a Rua do Aterro; 

- Praceta D. Pedro I – ao espaço público situado a nascente da Rua da Cascalheira e 
limitado pelos lotes 5 a 10 do respectivo loteamento. 

- Deliberado atribuir os nomes conforme o proposto. (18/03) 
 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, datada de 28.1.2005, 
propondo a actualização da verba do subsídio atribuído em reunião de 6.9.2004 ao Agrupamento 
de Escolas de Peniche, destinado à aquisição de livros e material escolar para alunos carenciados 
do 1.º ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar, respeitante ao ano lectivo de 2004/2005. 
 - Deliberado autorizar a transferência da importância de 1.712,20 € para o agrupamento 
de Escolas de Peniche, para reforço da comparticipação em livros e material escolar para 
crianças carenciadas. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação do domínio público: 
 

* Foi presente uma informação dos serviços de património, acompanhado do respectivo 
processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela de terreno, 
com a área de 66,97 m2, sita nos Casais do Júlio, para alienação a Álvaro Manuel Gomes 
Sebastião, uma vez que no respectivo inquérito não foram apresentadas quaisquer reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal que declare a parcela desafectada do 
domínio público e integrada no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Nuno Manuel Marques Dias, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, com a área de 240,00 m2, sita na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel. 
 - Deliberado indeferir, devendo a DEPPC efectuar estudo do terreno municipal, com vista 
à sua eventual alienação em hasta pública, como proposto pelo DPGU. 
 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: 
 

* Requerimento, em nome da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, 
solicitando autorização para o exercício de actividades ruidosas moderadas e de carácter 
temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, a fim de 
realizar bailes, com música ao vivo, na sede daquela Associação, nos dias 5 a 8 de Fevereiro. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, em exercício, de 1 do 
corrente, pelo qual deferiu a pretensão. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
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 * Requerimento, em nome de Alexandre Rafael da Silva Pereira, solicitando autorização 
para proceder à ocupação da via pública com uma roulote bar, para venda de cachorros e 
hamburguers, no largo situado junto ao Sportágua, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ajuda, foi presente um 
requerimento, em nome de Restapas – Actividades Hoteleiras, Lda., solicitando a alteração do 
horário de funcionamento, para as 4 horas, do bar “Atlântico”, situado na Estrada Marginal 
Norte (Parque de Campismo), em Peniche. 
 - Deliberado que seja visado horário de funcionamento até às 4 horas, com validade até 
31 de Maio próximo. 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ajuda, foi presente um 
requerimento, em nome de Ricardo Jorge da Cunha Marques, solicitando que seja visado horário 
de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Pica 
Pau”, situado na Rua da Alegria, n.º 11, em Peniche. 
 - Deliberado, por maioria, com o voto contrário do Senhor Vereador António José 
Correia, que seja visado horário de funcionamento, até às 2 horas, com validade até 30 de Junho 
próximo. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 
 * Foram presentes dois requerimentos, em nome da firma Ramos Diversões – Jogos 
Recreativos, Lda., solicitando a emissão de licença de exploração para duas máquinas de 
diversão, destinadas ao estabelecimento de cervejaria, denominado “Maré Viva”, sito na Rua 
da Praia, n.º 25, em São Bernardino. 
 - Deliberado deferir os dois pedidos.  
 
 * Requerimento, em nome de Martins do Rio & Moura, Lda., solicitando a emissão de 
licença de exploração para uma máquina de diversão, destinada ao estabelecimento 
denominado “Califórnia Diversões”, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 120, nas Galerias D. 
Luís de Ataíde, Lojas 3 e 4, em Peniche. 
 - Deliberado deferir.  
 
LICENÇAS DE TÁXIS: 
 
 * Requerimento, em nome de Fernando Feiteira Delgado – Sociedade Unipessoal, Lda., 
solicitando a alteração da autorização para o exercício da actividade de transporte público de 
aluguer, da viatura com a matrícula 96-74-NM para a viatura com a matrícula 51-60-PU. 
 - Deliberado deferir. 
 
 * Requerimento, em nome de José Carlos dos Santos & Companhia, Lda., solicitando a 
alteração da autorização para o exercício da actividade de transporte público de aluguer, da 
viatura com a matrícula 28-37-ZH para a viatura com a matrícula 27-05-UM, assim como o 
averbamento de nova morada. 
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 - Deliberado deferir. 
 
PRESCRIÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 
 
 * Foi novamente presente uma informação do assistente administrativo especialista, 
dando conhecimentos dos processos que se encontram em condições de serem declarados 
prescritos, dado o prazo para tal prescrição já ter decorrido, de harmonia com o n.º 1 do artigo 
34.º do Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril. 
 - Deliberado considerar prescritas as dívidas constantes da relação anexa à informação e 
nos termos indicados, no valor total de 3.446,72 €. 
. 
 
LOTEAMENTO MUNICIPAL NA PRAGEIRA: 
 

* Elaborado pelos serviços municipais, foi presente um estudo de loteamento para uma 
parcela de terreno, com a área de 666,50 m2, situada Na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
(Prageira), em Peniche.  
 - Deliberado dar a concordância de princípio ao loteamento e promover o inquérito 
público, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99. 
 
AQUISIÇÃO DE BENS – ADESÃO A CONTRATO-PROGRAMA: 
 
 A Câmara, tendo tomado conhecimento do contrato-programa celebrado entre a 
Associação de Municípios do Oeste e a Pisoeste, EIM, em 16.12.2004, a coberto do disposto nos 
artigos 1.º e 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 25.º dos Estatutos daquela 
empresa, bem como da informação do Director de Departamento de Obras Municipais com a 
análise comparativa dos preços previstos no contrato e no mercado, contrato-programa que visa 
cumprir objecto que se contém nas atribuições municipais, designadamente a conservação e 
manutenção de vias rodoviárias do concelho e fornecimento de bens e serviços com esse 
objectivo, delibera, ao abrigo da norma atribuidora de competência, contida no artigo 18, n.º 1, 
alínea b), e artigo 77.º, n.º 1, alínea f), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aderir ao 
sistema criado pelo referido contrato-programa, cuja cópia foi presente e se anexa à minuta desta 
deliberação e, como tal, dela passa a fazer parte integrante, sem prejuízo de se dever recorrer aos 
procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 197/99, sempre que da consulta ao mercado se possa 
pressumir que daí resulta economia para o Município. 
 Foi ainda deliberado remeter cópia da presente deliberação à Pisoeste, EIM, e à 
Associação de Municípios do Oeste, para conhecimento e devidos efeitos. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
 * Proc.º n.º 592/04, em nome de José de Jesus Martins, para proceder à legalização de 
uma moradia e anexo, situados na Rua da Liberdade, n.º 22, em Ferrel. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto, nos termos que se preconizam 
na informação de 24.1.2005. 
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 * Proc.º N.º 407/03, em nome de Luís Alberto Cecílio Rocha, para construção de um 
muro, na Rua do Caldeirão, n.º 18, em Geraldes. 
 - Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, já 
transmitido ao requerente, e que é vinculativo, devendo dar-se-lhe também conhecimento da 
informação do DPGU, de 2.2.2005, e da disponibilidade da Câmara nela referida. 
 
ACTUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DOS AGLOMERADOS URBANOS: 
 
 Os técnicos do DPGU e da DEPPC fizeram uma apresentação à Câmara dos trabalhos 
que estão a desenvolver, com vista à actualização da cartografia dos perímetros urbanos dos 
diversos aglomerados do concelho e dos compromissos assumidos, por forma a possibilitar 
melhor precisão nas informações a prestar aos utentes e viabilizar o desenvolvimento dos planos 
urbanísticos, tendo sido feito o ponto da situação em que se encontra o trabalho e da sua 
programação. 
 O Senhor Vereador António José Correia solicitou que fosse prestada informação escrita 
sobre o que foi exposto, quer quanto à situação existente, quer quanto à perspectiva futura. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 Dados os assuntos agendados para a reunião e não sendo possível prosseguir com esta, 
devido a compromissos de alguns membros da Câmara, foi deliberado realizar uma reunião 
extraordinária, no próximo dia 16, à hora habitual. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e quarenta minutos, 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
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