
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 7/13, de 5 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 7/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE MARÇO DE 2013 

 

--------- No dia 05 de março de 2013, pelas quinze horas e quinze 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 Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores, eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha. Assistiu à 

reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. --------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na 

Ordem do Dia da presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os seguintes assuntos: 

1.1 A.D. VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO – 2013; ------------------------------------------------------------ 

1.2 RMUE – LICENCIAMENTO ZERO. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem colocados à discussão e votação como 

«extras» da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – O senhor Vereador dr. Silvério Regalado entregou informação sobre subsídios pagos e em divida às IPSS do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de março de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 128.858,73 € (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e setenta e três cêntimos). - 

A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ENG. HELDER BRUNO FERREIRA DA ROCHA – MEMBRO SUBSTITUTO ---------------------------- 

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O senhor Presidente da Câmara Municipal convocou o senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha, 

elemento seguinte da lista do Partido Social Democrata para, querendo, assumir as suas funções como 

Vereador desta Câmara Municipal, em substituição, por renúncia, da dr.ª Cláudia Cristina Rocha 

Oliveira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha está presente e aceita; ---------------------------------------- 

• O senhor Presidente da Câmara Municipal verificou a sua identidade e legitimidade. ----------------------- 

De imediato o senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha assumiu as suas funções como Vereador nesta 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As deliberações que se seguem passam então a contar com a participação e votação do senhor Vereador. ---------- 

Entretanto o senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou o despacho que segue: ------------------------------ 

«DESPACHO - VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO E A MEIO TEMPO 

1- Considerando que o número de eleitores inscritos no Município de Vagos é superior a 20.000, 

designo, no uso da competência que me é conferida pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 58º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes Vereadores 

em Regime de Tempo Inteiro da Câmara Municipal de Vagos os Srs. Vereadores: 

1.1- Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Educação e Assuntos Sociais. 

1.2- Dr. Marco António Ferreira Domingues, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Comunicação e Relações Públicas, Informática e Telecomunicações, e coordenação 

das divisões Administrativa e Jurídica. 

2- Ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Senhora vereadora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha 
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como VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vagos, a quem, para além das funções atribuídas, caberá 

substituir-me nas minhas faltas e impedimentos. 

3- Considerando que nos termos do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, sob 

proposta do respectivo presidente fixar o número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os 

limites previstos no nº 1, do citado artigo, podendo optar pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio 

tempo, PROPONHO à Câmara Municipal fixar o número de vereadores em mais 2 vereadores a tempo inteiro, 

que são os seguintes: 

3.1- Dr. Silvério Rodrigues Regalado, para o exercício de funções nos pelouros Económico-

Financeiro, Desporto e Juventude. 

3.2- Eng.º Hélder Bruno Ferreira da Rocha, para o exercício de funções no pelouro a quem determino 

funções nos serviços operacionais, ambiente, água e saneamento. 

4- O Presidente da Câmara Municipal exercerá as suas funções a tempo inteiro e exclusividade, nos 

pelouros das Obras Particulares, Planeamento e Urbanismo, Desenvolvimento Económico e Obras Municipais.  

Vagos, 27 de fevereiro de 2013 - O Presidente da Câmara Municipal - (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)».  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador eng.º Mário Martins e a 

abstenção do senhor Vereador dr. Paulo Ramos, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal. - 

O senhor Vereador eng.º Mário Martins apresentou a seguinte declaração de voto: «Voto contra porque acho que 

esta proposta de mais um vereador não faz sentido.». ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE CI REGIÃO DE AVEIRO – PORTO CANAL E 

CANAL CENTRAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Oficio da CI Região de Aveiro, refª 115, datado de 13 de fevereiro de 2013; --------------------------------- 

• Versão final do Protocolo de Colaboração. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração pelas entidades supra. ----- 

O senhor Vereador dr. Paulo Ramos apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------- 

“Voto favoravelmente e espero que o gabinete de comunicação desta Câmara Municipal tenha uma perpetiva de 

mais conteúdos que sejam relevantes para a  exponenciação da imagem do Concelho de Vagos, do Distrito de 

Aveiro e da Região Norte do país”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng.º Mário Martins subscreveu. ------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO 

- RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes os documentos supra que aqui são dados como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte 

integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 1ª alteração ao orçamento da despesa, que importa 

tanto nos reforços como nas anulações no valor de 81.700,00 € (oitenta e um mil e setecentos euros), bem como, 

a 1ª alteração ao P.P.I., ambas de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – CONTRAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 

400.000,00 € (QUATROCENTOS MIL EUROS) ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, iniciar os procedimentos para contratação do empréstimo de 

curto prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – LICINIO RAMOS, LDª – VAGA SGPS, LDª -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – JOSÉ FRANCISCO SARABANDO -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO – JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – 

CEDENCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL ----------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Declaração de Cedência Contratual da Junta de Freguesia de Covão do Lobo relativa ao prédio urbano 

inscrito sob o nº 404 da freguesia de Covão do Lobo; ------------------------------------------------------------ 

• Deliberação da Câmara Municipal de 20 de novembro de 2012. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação de 20 de novembro de 2012, passando a 

constar o que se segue: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência da posição contratual e outorgar com o 

seu proprietário senhor Manuel dos Santos Marques a aquisição dos artigos urbano nº 404 e rústico nº 3371, 

ambos da freguesia de Covão do Lobo, pelo preço de 32.500,00 €(trinta e dois mil e quinhentos euros), pagando 

no ato da escritura ao proprietário a quantia de 22.500,00 €(vinte e dois mil e quinhentos euros) e o restante à 

Junta de Freguesia do Covão do Lobo que o adiantou no ato da outorga do contrato promessa de compra e 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 7/13, de 5 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

venda”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 – AÇÃO SOCIAL – RENDA DE CASA – PEDIDO DE APOIO – REQUERENTE – CARLOS 

MANUEL AMOROSA CARDOSO – SALGUEIRO -------------------------------------------------------------------- 

Presente informação da senhora dr.ª Lina Ferreira datada de 13 de fevereiro de 2013, relativa ao pedido de apoio 

para pagamento de renda de casa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar o presente ponto da ordem do dia para que a DF 

(Divisão Financeira), proceda à cabimentação orçamental e informação sobre a existência de FD (Fundos 

Disponíveis). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – AÇÃO SOCIAL – ARRENDAMENTO DE 5 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL NA VILA DE 

VAGOS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------------------------------------------ 

Presente proposta da senhora dr.ª Lina Ferreira datada de 26 de fevereiro de 2013, para arrendamento de 5 fogos 

na Vila de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso, a ficha de inscrição e o 

Questionário para o arrendamento de 3 (três) fogos (2 T3 e 1 T2), no Bairro dr. Pedro Guimarães. ------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, iniciar o procedimento para venda em hasta pública de 2 (dois) apartamentos 

tipo T3 no Bairro da Corredoura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – MUSEU DO BRINCAR – CEDENCIA DE ESPAÇO VERDE -------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Diretora Geral do Museu do Brincar, datado de 24 de setembro de 2012; ------------------------- 

• Informação do senhor dr. Bruno Marques, datada de 27 de fevereiro de 2013. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria com o voto de abstenção do senhor Vereador eng.º Mário Martins, 

autorizar a ocupação do espaço verde conforme proposta da Divisão de Educação e Cultura (anexo II), que aqui 

se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – TRANSPORTES ESCOLARES – ALTERAÇÃO AO PLANO PARA O ANO 2012/2013 ---------------- 

Presente informação do senhor dr. Bruno Marques, datada de 28 de fevereiro de 2013. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade adicionar ao Plano de Transportes Escolares aprovado em 

reunião camarária de 05 de junho de 2012, a carreira Vagos – Covão do Lobo, conforme informação supra. ------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ------------------------------------------------------------------------ 
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Presente 1ª alteração ao Mapa de Pessoal, datada de 28 de fevereiro de 2013, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remeter para a Assembleia Municipal para 

apreciação/aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 03/02 a 27/02, bem 

como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 14/02 a 28/02, todos de 2013 cuja 

relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – PONTÃO DO RIO TINTO/ERVEDAL - PROCESSO Nº 6.2.2 – 04/2007 - ADJUDICATÁRIO: 

POLAVE - CONSTRUÇÕES, LDª – RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datado de 14 de fevereiro de 2013, a devolver o 

Auto de Receção Definitiva da obra; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, datado de 22 de janeiro de 2013. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. ------------------------ 

Mais deliberou, que a DF restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e promova pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROCESSO Nº 6.2.2 – 07/2009 – 

ADJUDICATÁRIO: JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHO, LDª – VALIDAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o relatório n.º 12, de 21 de fevereiro de 2013, da Coordenação de Segurança da Obra. --------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 13 de 

fevereiro de 2013, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Centro Escolar de Fonte de 

Angeão». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3ª FASE – PROCESSO DIA – 

E05/2012 - RELATÓRIO FINAL – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Relatório Preliminar, datado de 30 de janeiro de 2013; ----------------------------------------------------------- 

• Relatório Final, datado de 21 de fevereiro de 2013; --------------------------------------------------------------- 

• Comprovativo de cabimentação da despesa, bem como, da assunção de compromisso. --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa AVEIRIA – Empreendimento 

Imobiliário, S.A., pelo montante de 57.970,00 €, (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta euros) a Construção 

de Passadiços na Praia do Areão – 3ª Fase. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROCESSO 6.2.2 - 02/2008 – 

CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor eng.º José Silvestre, datada de 21 de fevereiro de 2013 -------------------------------- 

• Parecer do senhor arq. Pedro Castro, datado de 22 de fevereiro de 2013; -------------------------------------- 

• Conta Final da Empreitada, datada de 02 de maio de 2012, assinada em 18 de fevereiro de 2013; -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – RMUE – REGULAMENTO DE TABELA DE TAXAS ------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição do munícipe Carlos Augusto da Silva Francisco, datada de 02 de julho de 2012; --------------- 

• Informação do senhor dr. Pedro Samagaio, datada de 11 de outubro de 2012; -------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 5 de fevereiro de 2013; --------------------------------------------------- 

• Informação da senhora eng.ª Isabel Trindade, datada de 14 de fevereiro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, harmonizar o RMUE e a Tabela de Taxas, adotando para os 
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termos do artigo 78ª, nº 1 do RMUE a menção 1/45 em substituição de 10%. ------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/09 – OUCA ------------------------------ 

Presente parecer técnico datado de 29 de janeiro de 2013. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à senhora eng.ª Isabel Trindade para que verifique se a 

presente proposta cumpre com todas as condições impostas pela Assembleia Municipal em 25 de junho de 2010.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – PRILUX – COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª – LOTEAMENTO – POLO 

INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação técnica da DPU (Divisão de Planeamento e Urbanismo), datada de 04 de fevereiro de 2013;  

• Proposta de Estudo Base para o Pólo Industrial de Ponte de Vagos, datada de 01 de março de 2013. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de estudo Base para o Pólo Industrial de 

Ponte de Vagos, nos termos e para os efeitos do artigo 59º do Regulamento do PDM de Vagos. --------------------- 

Mais deliberou, remeter a proposta de loteamento à DGU (Divisão de Gestão Urbanística), para efeitos de 

apreciação e emissão de parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E quando eram 17 horas e 27 minutos, o senhor Presidente saiu da sala, por ser familiar do requerente do ponto 

seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – FERNANDO GOMES ROSETE – OBRAS DE ALTERAÇÃO – PROCº 86/11 – CALVÃO --------------  

Presente parecer jurídico datado de 04 de fevereiro de 2013. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, de acordo com 

o parecer jurídico supra identificado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E quando eram 17 horas e 29 minutos, o senhor Presidente regressou à sala de reuniões, assumindo de novo as 

suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 
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deliberação nos termos do art.º 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – A.D. VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO – 2013 --------------------------------------------------------------------- 

Presente ofício da A.D.VAGOS, datado de 12 de fevereiro de 2013, a solicitar subsídio. ----------------------------- 

Tendo em consideração que o presente pedido cumpre o regulamento em vigor, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, atribuir o subsídio de 7.500, 00 € (sete mil e quinhentos euros), para a época 2012/2013, ano 

económico 2013, devendo o presente ser considerado descontado para efeitos de atribuição de subsídio final. ---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – RMUE – LICENCIAMENTO ZERO ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente propostas de alteração ao RMUE com a respetiva nota justificativa. A proposta visa a adequação do 

RMUE (publicado em 20 de março de 2012, no D.R. II Série nº 57) ao previsto no D.L. 48/2011, de 01 de abril e 

nas Portarias a ele associadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As alterações apresentadas mereceram a concordância do jurista senhor dr. Pedro Samagaio. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e submetê-la a Consulta 

Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 45 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

________________________________________ 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 

 

 


