
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 7/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE ABRIL DE 2011 

 

--------- No dia 5 de Abril de 2011, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio da reunião os Senhores Vereadores Eng.º Mário 

Santos Martins Júnior e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se mencionará 

no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º 6/11, de 

15/03/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve qualquer intervenção. -------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:32 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 4 de 

Abril de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 60.584,71 € (sessenta mil, quinhentos e oitenta e quatro euros 

e setenta e um cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – DUNAS SECRETAS, 

UNIPESSOAL, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma 

Dunas Secretas, Unipessoal, Lda., com sede na Praia da Vagueira – Molhe Norte, S/N, freguesia da Gafanha da 

Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Bar de Apoio de Praia Completo, sito no referido lugar, denominado 

“Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 09,00 

horas às 06,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO PARA EVENTO - Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Vagos, datado de 26/03/2011, a informar que os comerciantes do Centro Comercial Narciso, 

pretendem levar a efeito um evento com passagem de modelos e música, na Praça do Município, no dia 

07/05/2011, tendo para tal solicitado apoio financeiro e logístico à Junta, e esta vai apoiar financeiramente o 



 

evento. Solicita à Câmara Municipal apoio logístico para o evento da seguinte forma: ----------------------------------- 

•••• Decoração da escadaria em flores; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Montagem de um palco pequeno e um estrado entre as escadas e o palco; --------------------------------------- 

•••• Ligações eléctricas com holofotes; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Autorização para utilizar uma sala do Edifício dos Paços do Concelho para a mudança de roupa; ----------- 

•••• Disponibilizar cerca de 50 cadeiras; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Isenção de licenças para o evento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão nas seguintes condições: ---------------- 

1. Informar a Junta de Freguesia de Vagos que autoriza a utilização de uma sala do Edifício dos Paços do 

Concelho para a mudança de roupa; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Isentar de licenças o evento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quanto à disponibilização de cadeiras, montagem de palco e escadaria, a Câmara Municipal autoriza a 

Junta de Freguesia de Vagos a usar os bens em referência, assumindo essa Junta de Freguesia as 

respectivas despesas, com a sua instalação e desinstalação no local. ---------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, 

em virtude de ser irmão do requerente a que se refere o ponto seguinte. ---------------------------------------------------- 

4 - PAULO SANTOS MARTINS – CEDÊNCIA DE FAIXA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO 

E INUTILIZAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Presente o ofício de 

Paulo Santos Martins, datado de 14/03/2011, residente na Rua da Vila, n.º 7, lugar e freguesia de Santa Catarina, a 

solicitar um indemnização no montante de 2.200,00 € (dois mil e duzentos euros), em consequência da cedência de 

uma faixa de terreno para o domínio público, bem como pela inutilização do painel publicitário, sito em frente do 

seu estabelecimento, denominado Casa Martins, no referido lugar e freguesia, aquando da realização das obras de 

Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o requerente no montante de 2.200,00 € (dois 

mil e duzentos euros), em consequência da cedência de uma faixa de terreno para o domínio público e inutilização 

do painel publicitário, aquando da realização das obras de Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina. ---- 

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ESSILOR PORTUGAL – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ÓPTICA, LDA. – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA RASTREIO VISUAL – RATIFICAÇÃO - Presente o ofício da Essilor Portugal, 

datado de 22/03/2011, a solicitar autorização para realizar um rastreio visual, sito na Praça da Republica (frente ao 

Posto da GNR), nos dias 18 e 21 de Abril de 2011. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco 



 
 
 
 
 
 

 

António Ferreira Domingues, datado de 12/03/2011, que autorizou a realização de uma acção de Rastreio de 

Acuidade Visual, em Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - EXECUÇÃO DE PARQUE DE AUTOCARAVANAS DE S. ROMÃO – FREGUESIA DE SANTO 

ANDRÉ – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 14/03/2011, que autorizou a Execução de Parque de Autocaravanas de S. Romão, 

por administração directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DAS OLIVEIRAS – 

CABECINHAS – CALVÃO - Presente a informação técnica datada de 01/03/2011, da Divisão de Serviços 

Operacionais, a anexar a listagem dos trabalhos a efectuar e respectiva previsão de custos, relativamente ao assunto 

supramencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos respectivos trabalhos por 

administração directa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - CENTRO EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – ELEVADOR PROC.º N.º 01.18.0049 – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos e solicitar ao CER que 

informe sobre o valor da indemnização à empresa OTIS em caso de resolução contratual, existência de outros 

orçamentos, confirmação do orçamento com a OTIS uma vez que o que consta do processo é de 19/08/2009. ------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, solicitar ao CER a junção ao processo do contrato outorgado com a 

OTIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

Presente o ofício do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, datado de 21/03/2011, 

onde anexa o Manifesto “Investir na Educação, Defender a Escola Pública”. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Manifesto “Investir na Educação, Defender a Escola 

Pública”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - COMISSÃO FABRIQUEIRA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA ARRANJO 

DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CATARINA – Em seguida, foi presente um ofício da Comissão 

Fabriqueira de Santa Catarina, entrado nos Serviços Municipais, em 18/01/2011, a solicitar à Câmara Municipal 

um subsídio no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros) para apoio no pagamento das obras e ainda para as que 

faltam efectuar na Igreja Paroquial de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica prestada pelo Chefe de Divisão Administrativa, datada de 31/03/2011, a 



 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 6 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhor 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (da 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), conceder à referida Comissão um subsídio no montante de 

4.280,00 € (quatro mil, duzentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

11 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – Presente a informação do Senhor 

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 31/03/2011, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

-------- “Considerando o Regulamento de Atribuição de Subsídios actualmente em vigor no Município de Vagos e 

considerando os pedidos de subsídio das Associações Desportivas do Concelho de Vagos para fazer face às 

despesas para cumprimento dos planos de actividades apresentados, proponho que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de atribuir às diversas Associações os seguintes subsídios: ---------------------------------------------------------- 

•••• ADAF – 500,00 € (quinhentos euros); --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2/3 – Clube de Natação - 500,00 € 

(quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação BETEL – Núcleo de Desporto – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------------------------ 

•••• Associação Desportiva do Motociclismo Antigo - 500,00 € (quinhentos euros); -------------------------------- 

•••• Associação Desportiva e Cultural de Santo André – 5.000,00 € (cinco mil euros); ----------------------------- 

•••• Associação Motoclube Matolas – 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------------------------------------- 

•••• Atletismo Futebol Clube da Carregosa – 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros) ------------------------------ 

•••• Clube de Pesca de Calvão – Anos 2010 e 2011 – 2.000,00 € (dois mil euros); ---------------------------------- 

•••• Clube Motard Chassos - 500,00 € (quinhentos euros); --------------------------------------------------------------- 

•••• Clube Ténis de Mesa EB 2,3 – 400,00 € (quatrocentos euros); ----------------------------------------------------- 

•••• Futebol Clube do Boco - 500,00 € (quinhentos euros); -------------------------------------------------------------- 

•••• Grecas – 27.500,00 € (vinte e sete mil e quinhentos euros); -------------------------------------------------------- 

•••• CRAC – 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); ---------------------------------------------------------------- 

•••• Grupo Desportivo de Calvão – 15.000,00 € (quinze mil euros); --------------------------------------------------- 

•••• Sociedade Columbófila de Soza - 1.000,00 € (mil euros). ---------------------------------------------------------- 

-------- O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor.” ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente, e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador 



 
 
 
 
 
 

 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, abstiveram-se na sequência da declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------- 

12 - CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LOMBA DO FORTE VELHO – LICINIO 

RAMOS, LDA. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de 

trabalhos, tendo em consideração que a requerente intentou acção judicial contra o Município de Vagos, e como tal 

torna-se inútil por esse facto superveniente a Câmara Municipal deliberar sobre o pedido podendo fazê-lo na 

instância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - PEDIDO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE MORADIA NO LUGAR DE 

LOMBOMEÃO – A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de 

Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – Em seguida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento da Biblioteca de Vagos, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Actas. ------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter o referido documento para Consulta Pública, a fim de se 

recolher sugestões tidas por convenientes sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- 

15 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 11/03/2011 

a 30/03/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EM 585 E EM 594 – PROC.º N.º 22/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Iluminação Pública na EM 585 e EM 594”. --------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EM 591 E EM 598 – PROC.º N.º 22/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Iluminação Pública na EM 591 e EM 598”. --------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2-1/2004 – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 



 

de “Arranjo da Praça Central da Praia da Vagueira – 2ª Fase”. --------------------------------------------------------------- 

4 – BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO – PROC.º N.º 6.2.2-17/2004 – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Beneficiação do Pontão do Lombomeão”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5 - BENEFICIAÇÃO DA E.N. 331-1 - PROC.º N.º 6.2.2-19/2001 – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA - 

Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Beneficiação da E.N. 331-1”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA - 

Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do contrato escrito da obra de “Centro 

Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA FRENTE 

LAGUNAR DE ÍLHAVO E VAGOS – ÁREA DE RECREIO FLUVIAL DO CANAL DE MIRA, ENTRE A 

COSTA NOVA SUL E A VAGUEIRA, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO DO POLIS LITORAL RIA DE 

AVEIRO – PARECER AO ANTE-PROJECTO – RATIFICAÇÃO – Presente o ante-projecto de 

requalificação e valorização da frente lagunar de Ílhavo e Vagos – Área de Recreio Fluvial do Canal de Mira, entre 

a Costa Nova e a Vagueira, no âmbito da intervenção do Polis Litoral Ria de Aveiro, e analisada a Informação 

Técnica de 15/03/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, datado de 18/03/2011, que se transcreve: ------------------------------------------------------------- 

-------- “Concordo com a informação e solicito que se informe nos termos seguintes e nos do presente parecer 

técnico: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O projecto deverá prever “Área de Apoio” junto à Ponte da Vagueira no prédio do Posto da GNR (anexar 

planta) e prever a criação de nova praia marítima entre Vagos e Ílhavo junto à Área de Apoio de Vagos II 

e III (anexar planta), com espaço para estacionamento e acesso regulador à nova praia e Apoio de Praia 

adequado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. À reunião da Câmara Municipal de Vagos para ratificação.” ------------------------------------------------------- 

8 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – Seguidamente foi presente uma informação Senhor 

Chefe de Divisão Jurídica, datada de 28/03/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada 



 
 
 
 
 
 

 

no presente Livro de Actas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o processo, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 votos contra (dos Senhores Vereadores Eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) aceitar a desistência requerida pelo 

concorrente seriado em 1º lugar – Guedol – Engenharia, S.A., - sendo sua intenção adjudicar ao concorrente 

seriado em 2ª lugar – consórcio Vidal Pereira & Gomes, Lda./Britalar – Sociedade de Construções, S.A. ------------- 

-------- Mais foi deliberado, por maioria, com a mesma votação e pelos mesmos membros do órgão executivo, 

suspender a apreciação do pedido de libertação da caução face ao anteriormente deliberado. --------------------------- 

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------------------- 

-------- “Votamos contra tendo em consideração a nossa posição neste processo, já registada em anteriores 

deliberações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - RECLAMAÇÃO DE FRANCISCO ADELINO XAVIER ESTEVES MADEIRA PINA – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para análise jurídica do 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ODETE MARIA DOS SANTOS SIMÕES SARABANDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

169/2007 - Presente o processo de obras particulares n.º 169/2007, em que é titular Odete Maria dos Santos Simões 

Sarabando, residente na Rua 14 de Julho, n.º 9, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, 

portadora do Alvará de Construção n.º 164/2008 para construção de moradia, anexos e muros de vedação e divisão, 

a requerer autorização para construção de muros com 2 (dois) metros de altura, sito na Rua Santa Maria Madalena, 

lugar de Ervedal, da referida freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que em passagem pelo local verificou-se a existência de muro de divisão recente 

executado em desconformidade com a proposta apresentada pela requerente, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, remeter aos Serviços de Fiscalização para verificarem o cumprimento do projecto licenciado. --------- 

3 - ANDREIA PEREIRA SANTOS MARQUES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 179/09 – 

Presente o processo de obras particulares, em que é titular Andreia Pereira Santos Marques, residente na Estrada 

Principal, n.º 28, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, tendo apresentado projecto para construção de moradia, 

anexos e muros, num terreno sito na Rua do Espogeiro, no referido lugar e freguesia, requer o aumento da altura do 

muro de vedação licenciado para 1,70 metros de altura em alvenaria. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, nos termos da informação técnica 



 

datada de 10/02/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ANITA GONÇALVES PEREIRA E NUNO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 171/2010 – Presente o processo de obras particulares, em que são titulares Anita 

Gonçalves Pereira e Nuno Filipe dos Santos Ferreira, residentes na França, a requerem autorização para construção 

de moradia e muros de vedação, num terreno sito na Rua de Santo António, lugar de Canto de Baixo, freguesia de 

Ponte de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nas condições da 

informação técnica, datada de 25/02/2011. --------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM LUGAR DE TÉCNICO-SUPERIOR NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de 

Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim ______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às vinte horas e dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 


