
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 11/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE MAIO DE 2010 

 

--------- No dia 5 de Maio de 2010, pelas quinze horas e vinte e cinco 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, Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor 

Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada pela 

Senhora vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, bem como justificar a falta dada ao início da Reunião da 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se mencionará no local 

próprio da acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este 

assunto em próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,40 horas, a Vereadora Senhora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, entrou na 

Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem, passaram a contar com a participação 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos 

constantes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou o Órgão Executivo que esteve ontem reunido com o 

Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, o qual lhe comunicou a inevitabilidade de cobragem de portagem 

na A17, entre Albergaria e Vagos. O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que apresentou toda a 

argumentação possível no sentido de que tal decisão não fosse para adiante, designadamente, pelos prejuízos que 

daí advêm para o desenvolvimento económico do concelho, o aspecto social e de deslocação de munícipes de e para 

o seu emprego, para a indústria, para a agricultura, etc. Mais disse que apresentará a sua argumentação por escrito 

ao Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ainda antes do período destinado à discussão e votação dos assuntos agendados na ordem do Dia, usou da 

palavra o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, para informar o Órgão Executivo que a Câmara 

Municipal irá organizar, directa ou indirectamente, diversos eventos, como por exemplo o Sarau de Ginástica, o 

encontro Vagos/Benfica (basquetebol masculino), Vagos/Olival (basquetebol feminino), etc. --------------------------- 

-------- Em seguida, usou da palavra o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para perguntar ao 

Senhor Presidente da Câmara se a Câmara Municipal, em Santa Catarina, está a fazer ou a pagar a execução de 



alguns muros de vedação, tendo o Senhor Presidente da Câmara respondido que sim, que está a fazer, face às 

negociações com os particulares, tendo em vista a cedência de terrenos, pelos muros, para fins públicos. -------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Maio de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 54.245,86 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento.  

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 013.5.1086, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 03/PG-V/10, levantado contra a Senhora Maria Amélia da Conceição Sequeira, residente 

na Rua das Ramalhoas, n.º 34, Outeiro, Ílhavo, que exercia a actividade de venda ambulante em local proibido 

mediante sinalização, para o efeito utilizava uma roulotte matricula P-83771, mesmo visada, é possuidora do 

Cartão de Venda Ambulante, com o n.º 9, emitido em 18/02/2009, pela Câmara Municipal de Vagos, válido até 

29/09/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MÁRIO MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de 

Mário Manuel de Oliveira Santos, a informar que pelo motivo de terem sido realizados trabalhos pela Câmara 

Municipal, na Parada de Cima, na Rua de S. João, onde se situa o seu terreno com o artigo n.º 1793, do qual 

provocaram a diminuição da área do mesmo, pelo que solicita a isenção da licença e a cedência do material 

necessário para a vedação do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, remeter à Divisão de Serviços Operacionais, para verificarem qual o comprimento do muro 

de vedação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na apreciação e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser familiar do proprietário da viatura em causa. Ficou a 

presidir à reunião a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------- 

4 - ANDREINA KARLA CAMACHO DE CAÍRES - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - 

Presente a informação da Coordenadora Técnica, datada de 26/04/2010, na qual dá a conhecer que após notificado 

da intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitada pela Senhora Andreina Karla 

Camacho de Caíres, residente na Rua das Tapadinhas, n.º 8, lugar e freguesia de Calvão, a mesma não se 

pronunciou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que a requerente 



 
 
 
 
 
 

 

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram a intenção de indeferimento, mantendo-se, 

pois, aqueles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar a requerente da presente deliberação. --------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as 

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

5 - CASIMIRO PAIXÃO, LDA. – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - Presente o processo de ocupação 

de espaço público, de que é requerente a firma Casimiro Paixão, Lda., com sede na Rua dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, n.º 18, Bloco A, r/c, na Vila de Vagos, que pretende a renovação de ocupação de espaço 

público para uma esplanada coberta, com cerca de 60,15 m2, no seu estabelecimento comercial, denominado 

“Bifinho”, na mesma rua, na Vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais solicita, a diminuição do preço que a Câmara Municipal tem praticado, tendo em conta a conjuntura 

actual, sem prejuízo para a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar a ocupação do espaço público, requerido pela 

firma Casimiro Paixão, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, informar a firma Casimiro Paixão, Lda., que não é oportuno proceder nesta data à 

redução desta taxa, e que será o assunto objecto de análise no ano de 2011, em sede do Plano Excepcional de 

Apoio às Famílias e Empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MANUEL MARTINS COSTA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - Presente o ofício de Manuel Martins Costa, 

datado de 14/04/2010, a solicitar que a Câmara Municipal adquira livros “Gafanha da Boa Hora e o seu Povo e a 

Gesta do seu Emigrante Pioneiro”, da sua autoria. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir 100 livros “Gafanha da Boa Hora e o seu Povo e 

a Gesta do seu Emigrante Pioneiro”, a 10€/cada. ------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SANDRA DOMINGUES COSTA - CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício de Sandra Domingues 

Costa, residente na Rua do Lugar, n.º 5, lugar e freguesia de Covão do Lobo, a solicitar autorização para 

construção de muro de vedação pelo alinhamento já definido, na Rua principal de Santa Catarina, em virtude de ter 

doado terreno para alargamento da via de acesso ao Centro Social, pelo que solicita isenção de pagamento de 

licenças e taxas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a requerente de pagamento de licenças e taxas da 

construção de muro de vedação, sito na Rua Principal de Santa Catarina, devendo os Serviços de Fiscalização 

procederem ao alinhamento do muro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - SUBSÍDIO ATRIBUÍDO PARA APOIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO – Presente a informação da Senhora Vice-Presidente, Dr.ª Albina Maria de Oliveira 



Rocha, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• “Considerando que a Câmara Municipal de Vagos, deliberou, em 24 de Julho de 2009, atribuir subsídios 

às instituições Particulares de Solidariedade Social, para o apoio aos estabelecimentos de ensino da 

Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; ------------------------------------------------------------- 

•••• Considerando que os valores dos subsídios atribuídos foram calculados com base no valor do salário 

mínimo nacional àquela data; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Considerando que o valor do salário mínimo foi, entretanto, revisto para o ano de 2010, importa neste 

momento fazer as rectificações necessárias aos subsídios atribuídos para que as instituições possam, no 

âmbito da sua parceria com a câmara Municipal de Vagos, fazer face às actualizações dos vencimentos 

pagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Propomos, assim, a actualização dos subsídios atribuídos em 24 de Julho de 2009, acrescendo ao valor 

atribuído por Instituição: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social – 1.831,11 € (mil, oitocentos e trinta 

e um euros e onze cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos – 3.147,59 € (três mil, cento e 

quarenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos); ----------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza – 802,73 € (oitocentos e dois euros e setenta e três cêntimos); ---------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão - 802,73 € (oitocentos e dois euros e setenta e três cêntimos); --------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 467,75 € (quatrocentos e sessenta e sete euros e setenta e 

cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina - 467,75 € (quatrocentos e sessenta e sete 

euros e setenta e cinco cêntimos).” ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/03/2010, a solicitar apoio para construção de um muro, com 

24 m de comprimento por 1 m de altura num terreno, mais 40 m por 1 m de altura num outro terreno, sito no lugar 

do Palhal, freguesia de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, que 

informe sobre a área cedida para o domínio público pelo proprietário. ------------------------------------------------------ 

-------- Mais deliberou, remeter à fiscalização para ir ao local verificar se a demolição em causa e a área cedida 

correspondem a uma necessidade prioritária para o alargamento da citada via. -------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 



 
 
 
 
 
 

 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 09/04/2010, a solicitar um subsídio no valor de 2.500 € (dois mil e 

quinhentos euros), destinado ao pagamento dos trabalhos realizados na fonte das Mesas, sendo o mesmo para pagar 

à Comissão de Moradores das Mesas, pelos trabalhos realizados. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros), à Junta de Freguesia de Santa Catarina, destinado ao pagamento dos trabalhos realizados na 

fonte das Mesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO - ALARGAMENTO DE VIA – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 27/01/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

10.000,00 € (dez mil euros), destinado a uma indemnização, por ocupação de terreno, para alargamento da via, sito 

na Rua Fonte do Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro à Junta de Freguesia de 

Covão do Lobo, no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), destinado a indemnizar os moradores do prédio situado 

na Rua Fonte do Rei, Freguesia de Covão do Lobo, para alargamento da via. ---------------------------------------------- 

12 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - INTEMPÉRIES NA 

MADEIRA - APOIO AOS MUNICÍPIOS – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 05/04/2010, a solicitar à Câmara Municipal, que se solidarize com os Municípios de Santa 

Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, que foram bastante afectados pela catástrofe. ---------------------------------- 

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

13 - JOÃO BATISTA JULIÃO – RECTIFICAÇÃO – Considerando o seguinte: -------------------------------------- 

•••• O teor do deliberado em reunião Camarária de 17/02/2010, sobre o assunto supramencionado; -------------- 

•••• Que foram mencionados os artigos 610 e 611 pertencentes ao Senhor João Batista Julião, quando na 

realidade o artigo 610 foi objecto de rectificação de área, conforme levantamento topográfico efectuados 

pelos Serviços Municipais, o qual tem a área real de 5.123 m2; --------------------------------------------------- 

•••• Que a área permutada se mantém, agora num único artigo rústico. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a referida deliberação, no sentido de nela 

constar que o prédio do Senhor João Batista Julião, que é objecto de permuta é o 610, e não os prédios 610 e 611. - 

14 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO – Nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, propor à Assembleia Municipal a apreciação e votação do modelo de estrutura orgânica dos Serviços 

Municipais, a estrutura nuclear, o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, o número máximo total de 

subunidades orgânicas, o número de máximo de equipas multidisciplinares, bem como o estatuto remuneratório 

dos Chefes de equipa, e ainda o número máximo de equipas de projecto. --------------------------------------------------- 



-------- O documento respeitante à nova estrutura dos Serviços Municipais, que contempla o descrito no parágrafo 

anterior é dado aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, ficando um exemplar anexo ao 

presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 18:15 horas, a Senhora Vereadora Dr. Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se 

da Sala de Reuniões, por entender que não quer assistir e votar o ponto seguinte. ----------------------------------------- 

15 - INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE ELEMENTOS PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA MAISVAGOS – 

Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou s seguinte proposta de elementos para integrar 

os órgãos sociais da MAISVAGOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nomear para o Conselho de Administração o Senhor Dr. Carlos Manuel Simões das Neves; ----------------- 

2. Indicar para o Conselho Fiscal o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior; ------------------- 

3. Indicar para a Mesa da Assembleia Geral o Senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão. --------------- 

-------- Entretanto o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior ausentou-se da Sala de Reuniões em 

virtude de ser um dos elementos indicados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Posta a votação, a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi aprovado, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: O Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado fez a seguinte declaração de voto: -------- 

-------- “Voto favoravelmente a indicação dos três nomes propostos, por entender que são pessoas idóneas e sérias, 

com as competências necessárias para exercerem os cargos para os quais foram indicados e nomeados. Tendo em 

conta os episódios que têm acontecido e que virão a acontecer e tendo também em conta a importância que a 

MAISVAGOS tem para o Concelho de Vagos, dá a ideia que só o PSD tem coragem para assumir o espaço de 

desenvolvimento do Concelho de Vagos. “--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:50 horas, os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e 

Dr.ª Dina Maria Marques ribeiro, foram chamados à Sala de Reuniões, reassumindo as suas funções. ----------------- 

16 - DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 16/04/2010 a 

29/04/2010, 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 - ARRANJOS EXTERIORES A SUL DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS - PROC.º N.º 

6.2.2-1/2009 - ATRASOS NA CONCLUSÃO DA EMPREITADA – Presente a informação técnica datada de 

19/04/2010, a informar que tendo sido notificado o Empreiteiro em 15/03/2010, sobre os atrasos na conclusão da 

empreitada, mencionada em epígrafe, o mesmo justificou o atraso através de condições climatéricas desfavoráveis 

para a execução dos trabalhos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais informa que os trabalhos concluídos após o prazo de execução, não dependem exclusivamente das 

condições climatéricas, bem como Recepção Provisória da Obra ainda não foi efectuada, uma vez que, se aguarda 

a Recepção Provisória das infra-estruturas eléctricas por parte da EDP, cuja resolução é responsabilidade do 

Empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aplicar multas ao empreiteiro e notificar o mesmo, 

para proceder com carácter de urgência à conclusão dos trabalhos, uma vez que, os motivos que justificam o 

adiamento já não se verificam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-2/2008 - 

SUSPENSÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada de 26/04/2010, a informar que o empreiteiro 

ACA – Construções – Alberto Couto Alves, S.A., solicitou uma suspensão de prazo de 60 dias. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o prazo de suspensão da empreitada de “Relvado 

Sintético do Estádio Municipal de Vagos”, pelo prazo de 60 dias. ----------------------------------------------------------- 

3 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-7/2008 - SUPRESSÃO DE 

TRABALHOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, 

para esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - FERNANDO MANUEL JESUS FANECA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 155/2007 – Presente 

o processo de obras particulares, de que é requerente Fernando Manuel Jesus Faneca, residente na Rua Principal, 

n.º 277, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, requer o licenciamento para construção de moradia unifamiliar e 

muros e legalização de anexo, pelo que necessita do prazo de três anos, para a execução das ditas obras, num 

terreno sito no lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que as leis se aplicam a processos pendentes quando estabelecem regimes mais favoráveis aos 

munícipes/requerentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a legislação anterior apenas previa a caducidade, quando as especialidades não fossem apresentadas 

no prazo de 6 meses; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Que o requente apresentou os projectos de especialidade dentro do prazo que a lei em vigor estipulava; --- 

•••• Que a lei actualmente em vigor estabelece que a caducidade só pode ser declarada após audiência prévia 

do interessado e deliberação da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------- 

•••• Que tais actos não foram praticados até à presente data e no principio de cooperação, colaboração e 

proporcionalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aproveitar os actos praticados n o processo e dar-lhe 



seguimento, notificando-se o requerente para a Informação Técnica datada de 15/04/2010. ----------------------------- 

2 - EDGAR JOEL LEITE MARQUES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 15/2007 – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JOÃO ARMINDO SILVA PARRACHO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 174/01 – Presente o 

requerimento de João Armindo Silva Parracho, a requerer novo licenciamento à edificação dos antigos lotes n.ºs 18 

e 19, do Alvará de Loteamento n.º 23/90, Praia da Vagueira/Gafanha da Boa-Hora, nos termos do art.º 6º do artigo 

27º do RJUE, conforme ofício do Ministério Público do TAF de Aveiro. --------------------------------------------------- 

-------- No seguimento do já deliberado em 20/01/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar 

a nulidade dos actos praticados e licenciar o outrora licenciado, nos termos do artigo 27º, n.º 6, do RJUE, conforme 

parecer do Ministério Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - VISTORIA A MURO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 03/11/2009, a solicitar uma vistoria ao muro da Escola do Canto de Baixo, 

que confronta com o quintal de Moralina de Jesus. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Divisão de Serviços Operativos para, 

com cuidado, procederem à demolição do muro a tardoz da Escola do 1º Ciclo de Canto de Baixo e proceder à 

vedação da Escola com estacaria e rede metálica. ------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ------ 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às vinte horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


