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ACTA N.º 2/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2007: 
 
Aos oito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, edifício 

dos Paços do Município e Sala de Sessões, 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 cinquenta e cinco 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 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 indica: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes informações: 
- Na sequência do recente naufrágio da embarcação “Luz do Sameiro”, vai reunir com o 

Senhor Capitão do Porto de Peniche, no próximo dia 12 de Janeiro, com vista à tomada de 
posição relacionada com a segurança no mar e suscitação ao Governo da adopção de medidas 
concernentes à minimização deste tipo de acidentes; 

- Vai participar em reunião com o Senhor Secretário de Estado da Defesa e Assuntos do 
Mar, sendo que um dos pontos que irá defender tem a ver com a possibilidade do INEM passar 
também a desenvolver assistência médica a bordo do salva-vidas. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das reuniões e actividades em que participou na semana de 2 a 7 de Janeiro de 

2007: 
- Com a empresa “Neo Território” sobre a elaboração da Carta Educativa, com a 

participação do Assessor do Pelouro da Educação, Senhor Professor Raul Santos. 
- Na reunião sobre o projecto em execução do Museu de Atouguia da Baleia, com os 

Senhores José Lóios e Ana Batalha. 
- Com as Juntas de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Pedro, as quais 

entregaram um conjunto de propostas a incluir no Protocolo de Delegação de Competências em 
preparação com as três Juntas de Freguesia da cidade de Peniche. 

- Nas actividades comemorativas do 46.º aniversário da fuga de Peniche, de 3 de Janeiro 
de 1960, promovidas pelo Pelouro da Cultura desta Autarquia, que contou com a presença de 
dois protagonistas da fuga, Senhores Joaquim Gomes e Carlos Costa e de um número apreciável 
de pessoas. Do programa previsto, teve lugar a largada de pombos, lançamento de lençóis e a 
inauguração da Exposição “Voz do Silêncio – Prisões Políticas Portuguesas”, de Pedro 
Medeiros, e a projecção do filme “A Fuga”, no Auditório Municipal, perante uma plateia 
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numerosa, cuja projecção foi interrompida aos 12 minutos em consequência de uma avaria do 
equipamento.       

- Na Festa de Encerramento do Natal Penicheiro e respectivo sorteio final, que decorreu 
no Auditório Cultural, perante assinalável presença de público. 

- Nas actividades integradas no 50.º aniversário do Jornal “A Voz do Mar”. 
- Numa deslocação à Escola do 1º Ciclo de Geraldes para observar as obras promovidas 

pelo DOM desta Câmara no piso e janelas de uma das salas de aula. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento do falecimento do Senhor João Firmino de Sousa, funcionário dos 

SMAS e que o funeral se realiza amanhã. Deliberado apresentar as condolências à família 
enlutada por tão infausto acontecimento. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia cinco de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 561.544,36 € (quinhentos e sessenta e um 
mil quinhentos e quarenta e quatro euros trinta e seis cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 280.232,17 € (duzentos e oitenta e 
mil duzentos e trinta e dois euros e dezassete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.050.859,07 € (um milhão e 
cinquenta mil oitocentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 223.216,98 € (duzentos e 
vinte e três mil duzentos e dezasseis euros e noventa e oito cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 3 de Janeiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele 
Centro, durante o mês de Dezembro, aos participantes no Congresso da Federação dos Sindicatos 
do Sector da Pesca, aos elementos dos grupos intervenientes no Natal Penicheiro e no Natal 
Sénior. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 2.320,00 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 3 de Janeiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando um subsídio para pagamento do seguro da viatura Mercedes 
Benz. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1.382,35 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 8 de Janeiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 
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Municipal de Peniche, remetendo o relatório de contas da Festa de Natal 2006. 
- Deliberado, na sequência da decisão tomada na reunião de 13 de Novembro de 2006, 

conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio 
extraordinário, no valor de 5.832,50 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 8 de Janeiro de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando apoio para o pagamento de horas extraordinárias a duas 
funcionárias da cozinha, que irão servir um almoço, no próximo dia 14 de Janeiro, aos antigos 
meninos internos do Lar de Santa Maria, a pedido do Cartório Paroquial. 

- Deliberado autorizar o apoio solicitado e correspondente ao pagamento do trabalho 
extraordinário a efectuar pelas funcionárias em serviço na cantina. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 3 de Janeiro de 2007, do CENCAL – Centro de Formação Profissional 

para a Indústria de Cerâmica, informando que é com interesse e disponibilidade que acolhe a 
proposta do Município para colaborar na elaboração do “Plano Estratégico do Concelho de 
Peniche”. 

- Deliberado dar a concordância da Câmara à concretização da colaboração a prestar, a qual 
deve ser formalizada através de Acordo de Colaboração entre as duas entidades e dar poderes ao 
Senhor Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, para o subscrever. (P.º 40/06) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 4 de Janeiro de 2007, da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação 

da Lourinhã, agradecendo a forma amável e simpática como foi recebida pelo Município durante 
a realização do seu V Capítulo. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 5 de Janeiro de 2007, do Senhor Presidente da Câmara, endereçando 

convite aos demais membros do executivo para participarem no seminário “Caminhos para uma 
Política Social de Habitação”, que se realizará em Peniche, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2007, 
e remetendo-lhes o programa provisório. 

 
* Programa provisório do seminário “Caminhos para uma Política Social de Habitação”. 
 
* Ofício n.º 4659, datado de 29 de Dezembro de 2006, do Gabinete do Senhor Secretário 

de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, agradecendo o convite que foi formulado 
ao Senhor Secretário de Estado para participar no seminário “Caminhos para uma Política Social 
de Habitação”e confirmando a presença. (P.º 40/06) 

 
* Circular n.º 173/2006, datada de 28 de Dezembro de 2006, da ANMP, remetendo um 

exemplar da edição n.º 153 do boletim daquela Associação. (P.º 16/03) 
 
* Memorando de especificações técnicas relativas à elaboração de um estudo sobre a 

implantação de superfícies comerciais em Peniche.  
 

LEGISLAÇÃO: 
 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 

da República: 
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- Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro, que cria o indexante dos apoios sociais e novas 
regras de actualização das pensões e outras prestações sociais do sistema de segurança social. 

- Lei n.º 53-C/2006, de 29 de Dezembro, que determina a prorrogação da vigência das 
medidas aprovadas pela Lei n.º 43/2005, de 29 de Agosto, até 31 de Dezembro de 2007. 

- Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime geral das taxas das 
autarquias locais. 

- Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime jurídico do sector 
empresarial local, revogando a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE) – ACTUA-
LIZAÇÃO DE TAXAS: 
 
 * Foi presente uma informação da DPOI, datada de 8 de Janeiro de 2007, apresentando 
cálculos efectuados para efeitos de actualização anual de encargos a aplicar a loteamentos e 
outras edificações, previstos nos capítulos XI e XII do RMUE. 
 - Deliberado que, a partir do dia 1 de Janeiro corrente, passem a ser aplicados os valores 
actualizados pela Portaria 1152/06, de 30 de Outubro, de 615,12 €/m2, bem como o valor do PPI 
para o ano de 2007 de 14.968.910,00 €, sendo os índices (ki) por cada unidade territorial, os seguintes:  
Zona A – 0,49; Zona B – 0,10; Zona C – 0,15; Zona D – 0,05; Zona E – 0,04; Zona F – 0,09; 
Zona G – 0,08. 
 Deliberado, ainda, aprovar a separação do valor TMU para a Câmara Municipal e para os 
Serviços Municipalizados nas percentagens constantes da referida informação. 
 
PENICHE ONDA DIGITAL: 
 
 * Foi presente, para conhecimento, o plano de acção a desenvolver no âmbito do processo 
“Peniche Onda Digital”, enquadrado no Projecto Oeste Digital, dando a conhecer as áreas sobre 
as quais estão a ser objecto de intervenção. 
 - Tomado conhecimento do plano de acção do processo “Peniche Onda Digital”. 
 
PROTOCOLO A CELEBRAR COM A IPL/ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO MAR: 
 
  * Foi presente uma proposta de colaboração a celebrar com o IPL/ESTM, a qual 
estabelece a comparticipação do Município na realização dos trabalhos a realizar naquela escola 
superior. 
 - Deliberado aprovar a proposta de colaboração na intervenção a realizar, a qual deverá 
ser formalizada através de protocolo a celebrar com o IPL, que deverá ser presente em próxima 
reunião para apreciação e decisão, e assumir o compromisso do pagamento de 40% do conjunto 
dos trabalhos a realizar, no valor de 14.347,10 €, que deverá ser comparticipado conjuntamente 
pela Câmara e SMAS. 
 Deliberado, ainda, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a efectuar os pagamentos à 
medida que os trabalhos se forem realizando. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a 
Associação, Inovação, Desenvolvimento e Ciência (AIDC), o qual visa essencialmente, através 
da cooperação entre as duas partes intervenientes, a realização de projectos de investigação e 
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desenvolvimento, acções de formação e realizações de carácter científico, técnico ou cultural. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 
 
REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CORSO CARNAVALESCO NA CIDADE 
DE PENICHE: 

 
* Foi presente e objecto de apreciação o regulamento em epígrafe, elaborado pelos 

serviços pertencentes ao Pelouro das Actividades Culturais. 
- Deliberado aprovar. 

 
PAGAMENTOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 
Face à variação do valor do empréstimo estabelecido em reuniões de 21 de Janeiro e 29 

de Maio de 2006, deliberado fixar, a partir de hoje, o valor estimado de 4.058,59 €, como 
subsídio mensal a conceder à Associação de Bombeiros Voluntários de Peniche para pagamento 
do empréstimo destinado à obra do quartel, conforme protocolo celebrado em 20 de Julho de 
1998, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara, ou quem legalmente o substitua, a proceder 
mensalmente aos respectivos pagamentos. 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS: 

 
Pagamento de terrado em prestações: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome dos vendedores do Mercado da Consolação, 

solicitando autorização para proceder ao pagamento das taxas devidas pela ocupação dos 
respectivos lugares de terrado no referido Mercado, em 3 prestações. 

- Deliberado autorizar o pagamento do terrado, no valor que cada um dos vendedores tem 
em dívida, a liquidar em 3 prestações mensais de igual montante, com início no corrente mês de 
Janeiro, devendo aquele ficar concluído até final do mês de Março de 2007, sob pena se não o 
fizerem, da Câmara não autorizar nova utilização do espaço no corrente ano de 2007. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Acompanhado de informação da DGUO, foi presente um requerimento, em nome de 
Johnson Félix Fonseca, solicitando autorização para proceder à ocupação da via pública com um 
quiosque móvel em madeira rústica, na Praia do Baleal. 
 - Deliberado informar o requerente que não é viável a pretensão, nos termos e com os 
fundamentos constantes da informação da DGUO, de 21.12.2006. (R2365/06) 
 
PUBLICIDADE: 
 
 * Acompanhado de informação da DGUO, foi presente um requerimento, em nome de 
Conventopen – Imobiliária e Construção, solicitando autorização para proceder à colocação de 
placas informativas em vários locais da cidade. 
 - Deliberado colher o parecer técnico do DOM. (R2377/06) 
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PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – definição do valor de renda: 
 
* Na sequência da alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 41, foi 

presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando os cálculos do valor 
de renda de casa a atribuir ao inquilino Ramiro Rodrigues Cardoso. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 19,30 € mensais. 
 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CONCELHO DE PENICHE – PENICHE 2025: 

 
* Após o Senhor Presidente da Câmara haver distribuído um exemplar do documento 

reportado ao assunto em epígrafe – Estratégia Peniche 2025, e ter feito a apresentação dos 
membros da equipa de coordenação para a sua elaboração liderada pelo Senhor Dr. Oliveira das 
Neves e de que fazem parte os Senhores Dr. Bonifácio Serra (IPL) e Dr. José Luís Almeida e 
Silva (CENCAL), que serão coadjuvados pelo técnico superior geógrafo, Rodolfo Veríssimo, e 
informado que no próximo dia 16 iria ser efectuado a apresentação pública da equipa e do 
documento e realizada uma convenção sobre Peniche, nos dias 8 e 9 de Junho, por ocasião do 
Festival “Sabores do Mar”, pelo Senhor Dr. Oliveira das Neves foi apresentado o roteiro 
metodológico do trabalho embrionário através de projecção, com recurso a meios audiovisuais 
sobre o assunto, que fez a fundamentação da estratégia a prosseguir e o diagnóstico dos 
objectivos, indicou os aspectos metodológicos que estão subjacentes à elaboração do documento, 
nomeadamente no respeitante à sua dimensão técnica, de participação e acompanhamento, quer 
pelo Senhor Presidente da Câmara quer pelos serviços técnicos e sectoriais da Câmara, áreas de 
intervenção com base em observação prospectiva e programa cronológico de desenvolvimento 
do trabalho. 

- Tomado conhecimento. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da necessidade de se corrigirem alguns erros iniciais, por 
forma a poder superar-se algumas dificuldades em matéria de ordenamento e gestão urbanística 
do território em espaços industriais existentes dentro do perímetro urbano da cidade, 
concretamente a erros de representação cartográfica nos limites da Zona Industrial do Abalo. 
 Face ao teor da informação técnica, no âmbito dos elementos cartográficos apresentados e 
do parecer das assessoras jurídicas para a área do urbanismo, emitido em 6 de Outubro de 2006, 
a Câmara deliberou que o DPGU promova a execução da alteração ao PDM sob o regime 
procedimental simplificado para a Zona Industrial do Abalo, em Peniche, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e proceder à 
publicação da referida alteração ao PDM. 
 
PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: 
 
 Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 8 de Janeiro de 2007, dando 
conhecimento do ponto de situação dos seguintes planos municipais de ordenamento do território 
em curso, sobre os quais o Director do DPGU e Chefe de Divisão da DEPPC, através de 
projecção e com recurso a meios audiovisuais, prestaram esclarecimentos, e em que a Câmara 
efectuou as considerações e tomou as decisões que também a seguir se referenciam: 
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 1 – Plano de Pormenor da Zona Central de Peniche: 
 Tomado conhecimento. 
 2 – Plano de Urbanização de Geraldes/Casais do Júlio/São Bernardino: 
 Após o Senhor Vereador Jorge Gonçalves haver suscitado uma reflexão sobre as 
intenções que a Câmara tem em vista concretizar relativamente ao espaço onde se encontra 
instalado o Centro de Reabilitação de São Bernardino e sugerido o encetamento das negociações 
com a Administração Central e que deverá envolver as actuais instalações da Biblioteca 
Municipal e o Senhor Presidente da Câmara afirmado que vai solicitar nova audiência com vista 
à retomada das negociações e uma vez que está previsto o encerramento das instalações no 
próximo mês de Abril, a Câmara deliberou que o DPGU apresente relação dos compromissos 
existentes para apreciação na próxima reunião. 
 3 – Planos de Urbanização de Atouguia da Baleia e Serra d’ El-Rei: 
 4 – Plano de Urbanização de Ferrel: 
 5 – Plano de Urbanização do Baleal: 

Deliberado promover reuniões sectoriais com cada uma das juntas de freguesia para 
apreciação dos assuntos que interfiram nas respectivas áreas de circunscrição territorial e nas 
datas a seguir indicadas: 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia – Dia 30 de Janeiro. 
Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei – Dia 31 de Janeiro. 
Junta de Freguesia de Ferrel – Dia 8 e 15 de Fevereiro. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA “SERRA D’ EL-REI – REMODELAÇÃO DE ESGOTOS DO-
MÉSTICOS E PLUVIAIS – RUA 1.º DE DEZEMBRO (REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO)” –       
- CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL POR INSOLVÊNCIA DO ADJUDICATÁRIO: 

 
* Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 18 de Dezembro de 2006, e 
restante documentação, relativa à empreitada mencionada em epígrafe. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, de 
18.12.2006, e aprovar a minuta do contrato de cessão de posição contratual a celebrar. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 8 

a 19 de Janeiro corrente. 
- Tomado conhecimento. 

 
MEDIDAS DE TUTELA DA LEGALIDADE URBANÍSTICA – EMBARGO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO: 
 
 Após apreciação do assunto em epígrafe, o Senhor Presidente da Câmara determinou que 
a técnica superior jurista, em articulação com o DPGU, informe em que situações e quais os 
procedimentos que deverão ser implementados para que os embargos de obras devam ser 
registados na Conservatória do Registo Predial. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi novamente presente uma proposta de alinhamento para a Rua dos Pedrógãos, em 
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São Bernardino, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada 
de 19 de Outubro de 2006, acompanhada, agora, de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia. 

- Deliberado aprovar. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Peniche Praia – Turismo e Construção, L.da, para adaptação do interior de 

um edifício, sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, a silo de automóveis. 
 - Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de São Pedro. (R2285/06) 
 
* Em nome de Manuel da Conceição Vitorino, para construção de um edifício de 

habitação colectiva, na Rua da Pedreira, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado informar o requerente que a pretensão é viável, devendo no 

desenvolvimento do projecto respeitar as condições constantes do parecer técnico da DGUO, de 
14.12.2006. (R 2041/05) 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 

 
* Foram presentes e apreciados os seguintes requerimentos:  
 
* Em nome de Luís Miguel Costa Ferreira e Maria do Carmo C. Ferreira, solicitando 

autorização de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 140,00 m2, situada na Rua 5 
de Outubro, em Coimbrã, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro. 

- Deliberado informar o requerente de que deverá apresentar planta com a rectificação da 
área de cedências para o domínio público, conforme despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
de 17.11.2006 e deliberação camarária de 16.5.2006 e que da pretensão manifestada quanto à 
construção de moradias só poderá haver decisão em sede de apreciação de estudo prévio. 

 
* Em nome de LIPECASA – Construção Civil, L.da, solicitando autorização de destaque 

de uma parcela de terreno, com a área de 285,00 m2, situada na Rua da Falcata, em Serra d'El-
Rei, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, a que respeita o processo de obras particulares n.º 193/06. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 70,70 m2, conforme previsto na planta de destaque da 
parcela de terreno para construção. (C1125/06) 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 310/05, em nome de Joaquim Santos Caetano, para proceder a alterações e á 

ampliação de uma habitação, sita na Rua da Capela, em São Bernardino, já presente em reunião 
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de 19 de Junho de 2006, onde foi deliberado aprovar o projecto de arquitectura e deferido o 
pedido de licenciamento, acompanhado, agora, de uma exposição do titular do processo sobre o 
embargo de obras entretanto ordenado por desrespeito aos pressupostos do licenciamento. 

- Deliberado que os serviços jurídicos municipais clarifiquem os aspectos jurídicos 
relativamente à manutenção do vão de janela e que os serviços de fiscalização informem se a 
altura das paredes a tardoz e lateral confinante com os vizinhos se conformam com o projecto 
aprovado.   
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e dez 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. 

 
 


