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2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, nomeei em regime de substituição
a chefe de secção Isabel Maria Tomás da Silva Bettencourt para o
cargo de chefe de Divisão Técnica de Obras, Urbanismo, Habitação e
Ambiente.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ramos
de Aguiar.
1000308316

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 31 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterado e republicado pela Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, nomeei em regime de substituição
o chefe de secção Hélder Manuel Gil Picanço para o cargo de chefe
de Divisão Administrativa e Financeira.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ramos
de Aguiar.
1000308317
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unifamiliar isolada de cave mais rés-do-chão, há um aumento da área
de construção de 170 m2, que corre os seus termos sob o processo
especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00403/230491, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 1889, da freguesia de Arrifana, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220997

Aviso n.º 21 447/2006/INT

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Alteração do lote n.º 3 (alvará de loteamento n.º 43/98)

Aviso n.º 21 410/2006/INT

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 43/98, emitido em 29 de Dezembro de 1998, que consiste
em alterar a tipologia para construção colectiva (dois fogos) bem como
aumentar a área de implantação e de construção, que corre os seus
termos sob o processo especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 01718/170299, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 3576, da freguesia de Santa Maria da Feira, deste
concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República, podendo os interessados consultar o processo de
licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no
Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.

Alteração de alvará de loteamento (lote 10)
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 27/89, emitido em 6 de Novembro de 1989, que consiste em aumentar o número de pisos pela construção de cave bem como
construir anexos, que corre os seus termos sob o processo especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00844/061190, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 2528, da freguesia de São João de Ver, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220999

10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação
de assinatura, Justina Sousa.
3000220990

Aviso n.º 21 457/2006/INT
Alteração a loteamento com alvará n.º 10/71

Aviso n.º 21 422/2006/INT
Pedido de alteração aos lotes n.os 5 e 6
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 5 e anular o lote
n.º 6 do alvará de loteamento n.º 5/91, emitido em 20 de Fevereiro
de 1991, que consiste em anular o lote n.º 6 e alterar o lote n.º 5 que
ficará com a área dos dois lotes previstos no alvará de loteamento, o
lote alterado passará a destinar-se à construção de uma habitação

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 89 do alvará de loteamento n.º 10/71, emitido em 11 de Maio de 1971, que consiste
em aumentar áreas de implantação e construção, aumentar o número
de pisos para cave mais rés-do-chão mais andar, construir anexos com
64,26 m2, bem como construir cave encostada a estrema lateral direita, comum com o lote 88, que corre os seus termos sob o processo
especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00162/121187, e inscrito na matriz
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urbana sob o artigo 1075, da freguesia de São Paio de Oleiros, deste
concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220991

Aviso n.º 21 472/2006/INT
Alteração a loteamento com alvará n.º 17/01
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 5 do alvará de loteamento n.º 17/2001, emitido em 27 de Junho de 2001, que consiste
em aumentar a área de construção de anexos, aumentar o número de
pisos da habitação pela construção de cave, a área de construção prevista era de 260 m2, que corre os seus termos sob o processo especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00683/130701, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 1167, da freguesia de Travanca, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220992

Aviso n.º 21 488/2006/INT
Alteração de alvará de loteamento (lote 2)
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 2 do alvará de loteamento n.º 43/98, emitido em 29 de Dezembro de 1998, que consiste
em alterar a utilização do edifício previsto para habitação colectiva
de dois fogos geminados, aumentar as áreas de implantação e construção bem como construir anexos com área de 130 m2, que corre os
seus termos sob o processo especificado em epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 01717/170299, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 3575, da freguesia de Santa Maria da Feira, deste
concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo

de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220994

Aviso n.º 21 498/2006/INT
Alteração a loteamento com alvará n.º 14/87
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado
no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por
remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira vai proceder à abertura do período de discussão
pública do pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 8 do alvará
de loteamento n.º 14/87, emitido em 28 de Maio de 1987, que consiste em aumentar as áreas de construção e implantação, mudar a
cércea de rés-do-chão mais andar para cave mais rés-do-chão, bem
como construir anexos com 95 m2, destinados a aparcamento e arrumos, que corre os seus termos sob o processo especificado em
epígrafe.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00468/060991, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 909, da freguesia de Escapães, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
10 de Novembro de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, a Directora de Departamento, com delegação de assinatura, Justina Sousa.
3000220993

Aviso n.º 22 020/2006/INT
Alteração aos lotes n.os 6, 7, 11, 12, 13, 14, 23 e 24 do alvará
de loteamento n.º 38/99, de 15 de Dezembro de 1999, com
três aditamentos.
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração aos lotes n.os 6, 7, 11, 12, 13,
14, 23 e 24 do alvará de loteamento n.º 38/99, emitido em 15 de
Dezembro de 1999, que consiste em anular o lote n.º 24, cuja área
será integrada na área do lote n.º 23, construir subcave destinada a
aparcamento coberto nos lotes n.os 11, 12 e 13, aumentar um fogo
em cada um dos lotes n.os 6, 7 e 23 bem como diminuir um fogo em
cada um dos lotes n.os 11, 13 e 14, que corre os seus termos sob o
processo especificado em epígrafe.
Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Predial de Santa Maria da Feira sob os n.os 02686/260100, 02687/260100,
02691/260100, 02692/260100, 02693/260100, 02694/260100,
02703/260100, 02704/260100 e omissos na matriz urbana, da freguesia de São João de Ver, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo os interessados consultar o processo
de licenciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no

