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ACTA N.º 51/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007: 
 
Aos vinte seis dias do mês de Novembro 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, 
Vítor Manuel Farricha Mamede, 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 quinze horas e cinquenta minutos. 
O Senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezassete horas e 

quarenta minutos, ficando o Senhor Vice-Presidente a presidir à reunião. 
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: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Apresentou o voto de pesar, cujo texto a seguir se reproduz: 
«Voto de Pesar: 
A Câmara Municipal de Peniche, reunida em 26 de Novembro de 2007, tendo tomado 

conhecimento do falecimento do Senhor Evaristo Silva Cavalheiro, deliberou aprovar um voto 
de pesar, em homenagem a um homem que se distinguiu, desde novo, nas actividades 
associativas e autárquicas. Exerceu diversos cargos de dirigente associativo quer na sua terra 
natal, Coimbrã (Associação Cultural e Recreativa D. Inês de Castro), quer na sede de freguesia 
(Grupo Desportivo Atouguiense e Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia), com relevância para o modo como desempenhou o cargo de Presidente de 
Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Foi diligente e 
responsável nas suas funções de Presidente de Assembleia de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
Presidente de Junta da mesma Freguesia, Deputado Municipal e Vereador do Município de 
Peniche.» 

Deliberado, ainda, apresentar as mais sentidas condolências à família enlutada. 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 20 de Novembro, em Geraldes, para apresentação pública do projecto da obra ao 

nível do saneamento; 
- No dia 21 de Novembro, com a Béltico, S.A., sobre questões associadas ao 

desenvolvimento turístico; parque de estacionamento e problemas causados pela aplicação de 
adubos e fertilizantes, com consequente atracção de moscas e outros insectos. 

- No dia 22 de Novembro, do Serviço Municipal de Protecção Civil, onde foram 
destacadas algumas intervenções para 2008, nomeadamente no âmbito da elaboração de 
Regulamento, instituição do cargo de Coordenador Operacional Municipal e revisão do Plano 
Municipal de Segurança; 

- Na mesma data, em São Bernardino, para apresentação pública do projecto de 
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saneamento e respectiva planificação; 
- No dia 23 de Novembro, com os comerciantes da Prageira que serão afectados pela 

construção de edifício que a empresa Nis8 irá realizar na Avenida do Porto de Pesca, tendo ficado 
definida a programação e datas previstas para a sua delimitação e redução da área de 
estacionamento. Foi apresentada proposta de reformulação do espaço de estacionamento, que os 
comerciantes registaram com agrado, e que integrará um corredor de segurança. Foram ainda 
vistos os aspectos relacionados com a segurança de atravessamento da Avenida do Porto de Pesca; 

- Na mesma data, com o primeiro subscritor do abaixo-assinado efectuado pelos 
proprietários da área de influência do PU do Baleal, tendo sido entregue documento aos 
subscritores para apreciação técnica. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades e eventos 
em que participou: 

- No dia 22 de Novembro, na sessão de abertura do Ano Internacional de Turismo, 
organizado pela ESTM, tendo a Câmara apresentado duas comunicações sobre os temas 
Património e Ilha da Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade; 

- Na mesma data, e acompanhado pelo Senhor Vice-Presidente, na cerimónia de entrega 
dos “Prémios Guilherme de Corni” aos melhores alunos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia. que 
promoveram. Propôs a aprovação de um voto de felicitações, a que se associaram os demais 
membros da Câmara, pela forma como a iniciativa foi preparada e desenvolvida, com a 
encenação dos elementos históricos reportados à época do patrono; 

- No dia 23 de Novembro, na iniciativa conjunta promovida pela Associação Forense do 
Oeste, com a presença do convidado Doutor Laborinho Lúcio, levada a efeito no Auditório 
Municipal. Foi uma acção muito participada; 

- No dia 24 de Novembro, na sessão de abertura do 7.º Encontro Anual da Sociedade de 
Epidemiologia e Medicina Veterinária Preventiva, onde foram apresentadas um conjunto de 
comunicações em termos científicos; 

- Na mesma data, na sessão alusiva às comemorações do Mês do Mar, onde foram 
apresentadas três colecções de trabalhos de fotografias subaquáticas, podendo a Câmara dispor 
delas desde que garantidos os respectivos direitos de autor. Disse que está prevista a realização 
de exposição no próximo ano; 

- No dia 25 de Novembro, na cerimónia de votos da nova freira, Irmã Teresa Costa, 
natural dos Bolhos, a convite da família; 

- No dia 26 de Novembro, na cerimónia de inauguração da 2.ª fase da ESTM e na sessão 
solene de abertura do ano lectivo do IPL. Propôs a aprovação de um voto de reconhecimento, a 
que se associaram os demais membros da Câmara, a todas as pessoas que ao longo dos vários 
anos contribuíram, das mais variadas formas, para que a instalação da ESTM fosse uma 
realidade em Peniche. Propôs, também, a aprovação de um voto de felicitação ao Senhor 
Presidente do IPL, Dr. Luciano Almeida, a que se associaram os demais membros da Câmara, 
pelo seu contributo na defesa e consolidação da Escola e a toda a comunidade da ESTM que 
soube adaptar-se aos novos desafios confiados à organização e que tem investido para que tenha 
o reconhecimento que tem tido e merecido. 

Por último, referiu que no dia 10, pelas 17 horas, está prevista reunião para abordagem de 
estudo sobre a ADTE de São Bernardino. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

19 a 25 de Novembro corrente: 
Reuniões: 
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- De apresentação das GOP e Orçamento para 2008, com a presença dos respectivos 
representantes das seis Juntas de Freguesia e também com os representantes do PS e do PSD, no 
âmbito do Estatuto do Direito da Oposição; 

- Nas sessões públicas sobre as obras de saneamento em Geraldes e São Bernardino; 
- Com a Rodoviária do Tejo, onde foram abordados, entre outros, os seguintes assuntos: 

uma proposta de criação de um serviço de transportes urbanos compatíveis com os horários dos 
alunos da ESTM e possibilidade de existência de uma nova viatura para assegurar o serviço de 
transportes urbanos; 

- Com os comerciantes da zona da obra do n.º 38 da Zona Industrial da Prageira, onde se 
chegou à conclusão que a resposta encontrada traz mais lugares de estacionamento. 

Outras actividades e eventos: 
- No convívio do 7.º Encontro da Sociedade Portuguesa de Epidemiologia; 
- No almoço-convívio, em São Bernardino; 
- Na apresentação dos trabalhos “O fascínio do silêncio”, no âmbito do Novembro - Mês 

do Mar. 
Informou, ainda, que foram iniciados pelo DOM os alcatroamentos na vila de Atouguia 

da Baleia, a saber: Rua Padre Cruz, Rua D. Fernando, Travessa Eduardo Silva, Travessa da 
Oficina, Rua da Lameda, Rua das Mulatas e Rua da Pedreira. 

Informou, também, que participou na cerimónia de abertura do ano lectivo 2007/2008 e 
de inauguração da Escola Superior de Tecnologia dos Mar. Classificou o ano de 2007 como o 
grande ano da Educação no concelho de Peniche, com abertura das remodeladas escolas do 1.º 
Ciclo do Filtro e Bufarda, tendo esta última contado também com a construção de um Jardim de 
Infância. Além destas importantes remodelações, também foram executadas outras intervenções 
nas instalações do Jardim de Infância de Geraldes e Escolas do 1.º Ciclo de Reinaldes, Coimbrã e 
Serra d’El-Rei. Com o alargamento das refeições escolares às crianças de Serra d’El-Rei e às 
crianças que foram integradas por força da decisão do Ministério da Educação de encerramento 
da Escola de Casais de Mestre Mendo, o ano de 2007 ficará também marcado pela aprovação e 
respectiva homologação da Carta Educativa; 

Perguntou ao Senhor Vereador Vítor Farricha se já obteve informação sobre um eventual 
convite que afirmou ter sido feito pelo núcleo dos ex-combatentes do concelho de Peniche à 
Câmara para estar presente na cerimónia de romagem ao cemitério de Peniche e que foi objecto 
de um voto de protesto. Na resposta, de imediato, afirmou que a Câmara Municipal de Peniche 
não recebeu qualquer convite para o efeito. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que a sua actividade semanal se prendeu com o envolvimento de um conjunto 

de iniciativas em torno da preparação da obra de saneamento de Geraldes/São Bernardino/Casais 
do Júlio e da elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal. 

Deu conhecimento das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 23 de Novembro, com as Juntas de Freguesia e grupos dos partidos políticos 

representados na Câmara; 
- Na mesma data, na AMO, com representantes de outros Municípios, sobre questões 

relacionadas com o estudo da responsabilidade da AMO, sobre acessibilidade, mobilidade, e 
transportes. Disse tratar-se de um bom instrumento de trabalho para a Região Oeste, cujo estudo 
a Câmara está a acompanhar activamente. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Felicitou o proprietário do estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “A 
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Tasca do Joel”, pelo 2.º prémio alcançado no Concurso Anual da Revista de Vinhos, que teve 
contempla a variedade de vinhos expostos e a relação qualidade/preço. Pelo facto, e sendo 
sinónimo de interesse e desenvolvimento é merecedor de ser destacado.  

- Solicitou a disponibilização dos seguintes documentos ou informações para análise da 
proposta das GOP e do Orçamento para 2008 e que só se pronunciará após análise desses 
documentos: 

- Execução orçamental actualizada; 
- Calendarização, com os valores previstos, das actividades de animação turística, 

cultural, desportiva e apoio à juventude; 
- Indicação do início das obras assumidas ou em execução ou da sua conclusão; 
- Relatório do Festival Sabores do Mar/2007. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou que o Senhor Presidente fosse mais específico na informação que prestou 

sobre a Béltico, S.A.; 
- Disse achar estranho que os Vereadores não tivessem sido informados da reunião 

efectuada com o primeiro subscritor do abaixo-assinado sobre o PU do Baleal e solicitou cópia 
do documento, que lhe foi facultado. Perguntou se a reunião teve em vista só a entrega do 
documento ou algo mais e se já há feedback sobre o assunto; 

- Disse não ter tido conhecimento e que não irá participar na reunião pública, de hoje, 
sobre as obras de reforço do Molhe Oeste e perguntou se a mesma é patrocinada pela Câmara ou 
pelo IPTM. O Senhor Presidente da Câmara informou que a data foi decidida em reunião e que a 
iniciativa é mútua; 

- Quis saber o que se passa com o monumento situado à entrada do Parque Urbano da 
Cidade. O Senhor Vice-Presidente informou que se encontra quebrado um dos tubos (vela) por a 
soldadura se ter partido; 

- Perguntou se o Relatório do Gabinete de Empreendorismo já se encontra elaborado. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que o relatório se encontra concluído e que irá promover 
o seu envio. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que fosse mais explícito em relação aos 

assuntos tratados com a Béltico, S.A. e com o primeiro subscritor do abaixo-assinado sobre o PU 
do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que, aquando do 10.º aniversário da criação 
do campo de golfe da Béltico, S.A., tinha colocado interesse em abordar os assuntos 
relacionados com as áreas de desenvolvimento turístico especial, tendo como causa próxima a 
ADTE. Sobre a questão dos fertilizantes e adubos foram projectadas algumas iniciativas para de 
abordagem de regulamento uniformizado com o concelho de Óbidos e agendamento de reunião 
com os operadores agrícolas e Juntas de Freguesia da Zona Rural, para se falar das boas práticas 
agrícolas, a qual ficou marcada para o dia 5 de Dezembro e a realizar no edifício sede da 
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia. Abordaram-se 
ainda as questões referentes à possibilidade de implantação de parque de estacionamento e de 
campo de futebol, sendo que o eventual estudo a elaborar tem algumas condicionantes que 
resultam de questões relacionadas com o reconhecimento e titularidade do direito de 
propriedade. Quanto à reunião com o primeiro subscritor do abaixo-assinado sobre o PU do 
Baleal, disse que apenas se tratou de reunião informal sobre o PUB com vista à participação dos 
proprietários da área de influência. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

Serviços Municipalizados do dia 23 de Novembro de 2007, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 334.466,60 € (trezentos e trinta e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e sessenta cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 276.418,19 € (duzentos e setenta e 
seis mil, quatrocentos e dezoito euros e dezanove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.592.802,52 € (um milhão, 
quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e dois euros e cinquenta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 490.311,32 € (quatrocentos e 
noventa mil, trezentos e onze euros e trinta e dois cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos no dia 23 de 

Novembro de 2007, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta n.º 70/07, datada de 7 de Novembro de 2007, do Grupo Desportivo de Peniche, 

solicitando o fornecimento de duas carradas de areia para nivelação do relvado do seu estádio. 
- Deliberado adquirir e fornecer ao Grupo Desportivo de Peniche os materiais solicitados. 

(11/03) 
 
* Carta n.º 70/07, datada de 7 de Novembro de 2007, do Grupo Desportivo de Peniche, 

solicitando a disponibilização de duas balizas para a prática de futebol ao centro de formação do 
clube. 

- Deliberado adquirir os materiais e fornecer ao Grupo Desportivo de Peniche as balizas 
solicitadas, as quais deverão ser objecto de execução nas Oficinas Municipais. (11/03) 

 
* Carta, datada de 13 de Novembro de 2007, da Casa do Benfica de Peniche, solicitando 

a cedência do Pavilhão Gimnodesportivo da E.B. 2.3 Dom D. Luís de Ataíde, no dia 28 de 
Novembro, das 10.00 às 12.00 horas. 

- Deliberado autorizar a utilização das instalações, conforme solicitado. (17) 
 
* Carta, datada de 16 de Novembro de 2007, do Clube Naval de Peniche, agradecendo o 

apoio prestado pelo Município para a realização Troféu Cidade de Peniche – Caça Submarina. 
- Tomado conhecimento. (37) 
 
* Informação, datada de 23 de Novembro de 2007, do Senhor Vice-Presidente, propondo 
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a atribuição de um subsídio para pagamento do arranjo do chão do balneário do Pavilhão 
Gimnodesportivo da E.B. 2.3 D. Luís de Ataíde. 

- Deliberado conceder à E.B. 2.3 D. Luís de Ataíde um subsídio, no valor de 84,70 €. 
 
* Informação, datada de 15 de Novembro de 2007, da Senhora Adjunta do Presidente, 

apresentando uma proposta de apoio à Acompanha para comemoração do “Dia Mundial de Luta 
contra a Sida”. 

- Deliberado apoiar a iniciativa e dispensar o apoio logístico que materialmente seja 
possível. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÕES N.os 29 e 30: 

 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 27 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 131.600,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas corrente. 

 
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Paulo 

Rodrigues, o qual declarou que apresentaria posteriormente uma declaração de voto, a alteração 
n.º 28 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 78.500,00 € em 
reforços de despesas correntes, 7.000,00 € em reforços de despesas de capital, 76.500,00 € em 
anulações de despesas correntes de capital e 9.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 30: 

 
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Paulo 

Rodrigues, o qual declarou que apresentaria posteriormente uma declaração de voto, a alteração 
n.º 26 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
7.000,00 € em reforços e 4.000,00 € em anulações. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 30: 

 
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Paulo 

Rodrigues, o qual declarou que apresentaria posteriormente uma declaração de voto, aprovar a 
alteração n.º 24 ao Plano de Actividades Municipais, para o ano em curso, a qual regista o valor 
de 5.500,00 € em reforços e 21.500,00 € em anulações. 

 
TARIFA DE RECOLHA DE LIXOS: 

 
* Foi presente a proposta de actualização das tarifas devidas pela recolha, transporte, 

depósito e tratamento de lixos, para vigorarem a partir de 1 de Janeiro de 2008. 
- Deliberado que o assunto seja apreciado na próxima reunião. 
 

FESTA DE NATAL: 
 
A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal em 19 de Novembro de 2007, que determinou dispensar o pessoal a partir das 13 
horas do dia 21 de Dezembro, a fim de poderem participar na Festa Infantil e de Natal e no jantar 
de confraternização, nas condições habituais dos anos anteriores. (40/09/01) 
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pontes Café 

Bar”, sito na Rua da Praia, em São Bernardino, de que é proprietário o Senhor José Luís Pires 
Correia. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cervejaria 

Bar Marisol”, sito na Rua da Alegria, n.º 47, em Serra d'El-Rei, de que é proprietário o Senhor 
Luís Miguel Roberto Soares. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Mar é Lindo”, sito na Rua São Bernardino de Sena, n.º 18-A, em São Bernardino, de que é 
proprietária a Senhora Glória Maria Correia dos Santos Cipriano. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Romão Alexandre Garcia dos Santos, 

solicitando o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas, 
denominado “Zona R”, sito na Rua das Escolas, em Atouguia da Baleia, até às 03.00 horas, no 
dia 23 de Novembro. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 23 de Novembro 
de 2007, que autorizou a pretensão. 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Danny Santos Ganhão, solicitando 

autorização de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 264,00 m2, situada na Travessa 
da Paz, em Bufarda, 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 aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno, 
com a área de 65,38 m2, destinada a integração no domínio público municipal para arruamentos e 
passeios, conforme previsto na planta de destaque da parcela de terreno para construção. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo n.º L4/07, em nome de PREDIBALEAL - Gestão e 

Investimento Imobiliário, S.A. e outros, para loteamento de um prédio, sito em “Água Doce”, 
Casais do Baleal. 

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 
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indeferir, pelos motivos e fundamentos constantes das informações da DGUO, de 13 de 
Novembro de 2007, dos SMAS, de 22 de Novembro de 2007, e do DPGU, de 23 de Novembro 
de 2007. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 181/07, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia, para construção de um muro não confinante com a via pública, 
na Ilha do Baleal, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer da 
CCDRLVT. 

- Deliberado indeferir pelos motivos e com os fundamentos constantes do parecer da 
CCDRLVT, de 22 de Outubro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 458/07, em nome de Vera Lina Martins Meca, para alteração/ampliação de 

um anexo para instalação de um Jardim de Infância, sito na Rua Maria da Avó, em Casais de 
Mestre Mendo. 

- Deliberado colher os pareceres da Delegação de Saúde e da Segurança Social. 
 
* Proc.º N.º 380/04, em nome de House Future – Imobiliária, L.da, para construção de um 

edifício de habitação multifamiliar e comércio, na Rua António Cervantes, em Peniche. 
- Tomado conhecimento da informação prestada pelo DPGU, em 21 de Novembro de 

2007 e do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, de 23 de Novembro de 2007, 
que determinou que o requerente deverá apresentar as peças desenhadas que se mostrarem 
compatíveis com o projecto de estabilidade. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezoito horas e quinze 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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


