
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº18/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE AGOSTO DE 

2008 

--------- No dia 28 de Agosto de 2008, pelas catorze horas e quarenta 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 do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira 

Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à 

reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelos Srs. Vereadores Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. marco 

António Ferreira Domingues e o Sr. Fernando Ferreira Capela, à reunião do dia 22 de Agosto de 2008. --------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Agosto de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 138.682,59 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - ANTÓNIO PATROCÍNIO LOPES BARREIRA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 08/0/2008, que autorizou a interrupção 

de trânsito nos dias 29 de Agosto a 02 de Setembro de 2008, na Rua de Eixo, em Salgueiro, solicitada por António 

Patrocínio Lopes Barreira, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora da Graça 

e Mártir São Sebastião, a ter lugar nos referidos dias entre as 21:00 e as 02:00 horas, conforme mapa anexo ao 

requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - GRECAS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA CULTURAL – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 08/0/2008, 

que autorizou a interrupção de trânsito nos dias 5 e 6 de Setembro de 2008, na Rua Padre Alírio de Melo, em 

Vagos, solicitada pela Associação GRECAS, com sede no lugar de Corgo de Seixo de Baixo, para a realização de 



 

espectáculo de acrobacias automóveis, conforme mapa anexo ao requerimento. ------------------------------------------- 

4 – DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE ESTRADA – 

Presente o ofício de David José Cristo Cerqueira, residente na Rua do Lobato n.º 1, no lugar e freguesia de Ouca, a 

informar que aquando do alargamento e alcatroamento do caminho rural na Rua da Agra, na referida freguesia, a 

Câmara Municipal utilizou cerca de 98 m2 de terreno da sua propriedade ficando a estrada ancorada por uma sebe 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Informa ainda que cede o terreno necessário para o alargamento da via desde que seja assegurada a 

construção de um muro de suporte de terras para delimitação da propriedade. --------------------------------------------- 

-------- O presente assunto já foi objecto de deliberação em reunião do dia 28/03/2008. ---------------------------------- 

-------- Face aos documentos juntos pelo requerente e às informações técnicas e documentos em arquivo a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Informar o requerente de que não ocupou abusivamente qualquer faixa de terreno; ---------------------------- 

2. Por outro lado, é obvio que, com a construção da via os arbustos existentes na sebe que delimitava o seu 

prédio da via pública, aluíram em alguns dos seus pontos, razão pela qual se ordena aos Serviços 

Operativos do Município para procederem à limpeza da sebe e à vedação do terreno do requerente, com 

materiais idênticos aos que existiam à data dos factos, ou seja, com vigas e rede, devendo previamente 

obter-se autorização do proprietário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Notifique-se. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR / AUXILIOS ECONÓMICOS / 1º CICLO / ANO LECTIVO 2008/2009 – 

Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 13/08/2008, com 

referência aos pedidos de auxílios económicos para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com a referida informação, fixar em 45,00 € 

(quarenta e cinco euros) e 30.00 € (trinta euros), por aluno, o subsídio (auxílios económicos para a aquisição de 

livros e material escolar), dos alunos das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo 2008/2009, 

respectivamente para os escalões “A” e “B”, sendo 119 os alunos posicionados no escalão “A” e 62 os do escalão 

“B”, perfazendo, assim, uma importância total de 7215,00 € (sete mil duzentos e quinze euros) a pagar aos alunos 

abrangidos pelos dois escalões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JOSÉ MARTINS – HABITAÇÃO SOCIAL BAIRRO DA CORREDOURA – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO TITULAR DO ARRENDAMENTO E ALTERAÇÃO DO VALOR DA RENDA – 

Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira com referência ao pedido 

formulado por José Martins, residente no Bairro da Corredoura, Bloco C, 1.º Dt.º, Vagos, que solicita a alteração 

do contrato de arrendamento, para seu nome, uma vez que o existente se encontra em nome de sua falecida esposa, 

propondo a celebração de um novo contrato e actualização da renda. -------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Uma vez que o requerente não tinha relação alguma com a titular do arrendamento social no momento em 

que o mesmo foi outorgado e requer agora o acesso a esse direito, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, 

face ao parecer da Técnica Superior de Serviço Social autorizar a outorga de contrato de arrendamento e fixar a 

renda de acordo com os actuais rendimentos do requerente, no valor de 114,52 € mensais. ------------------------------ 

7 – PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO E DO NÚCLEO 

MUSEOLÓGICO DO CONCELHO DE VAGOS – Considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Se encontra concluída a recuperação da Casa Gandareza de Santo António de Vagos, e que todo o seu 

espólio se acha amontoado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se a figura necessária proceder à identificação e catalogação do citado espólio; -------------------------------- 

3. É necessário efectuar a sua avaliação e determinar a sua recuperação e restauro; ------------------------------- 

4. É necessário efectuar-se a instalação do Núcleo Museológico do Município de Vagos, relativo à arte, 

cultura e tradição Gandareza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Museóloga Vaguense Dr. ª Cláudia Cristina 

Rocha Oliveira, que elabore o projecto de criação e instalação do citado Núcleo pelo valor de 15.500,00 € (quinze 

mil e quinhentos euros), mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS IPSS’S – PESSOAL NÃO DOCENTE DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir às instituições abaixo mencionadas, para fazer 

face ao pagamento de despesas com a colocação de Auxiliares de Acção Educativa e Auxiliares de Cozinha nas 

escolas do Ensino Básico: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Fonte de Angeão (Jardim de Infância da Gândara) – 7.506,96 € (sete mil, 

quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André (EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai e EB 1 

de Vagos) – 39.027,82 € (trinta e nove mil, vinte e sete euros e oitenta e dois cêntimos); --------------- 

•••• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 1 de Vagos (EB 1 de Vagos) – 3.726,00 € 

(três mil setecentos e vinte e seis euros). ------------------------------------------------------------------------ 

9 – EXPOSIÇÃO DE PINTURA NA PRAIA DA VAGUEIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA 

DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir a Junta de 

Freguesia de Santo André de Vagos um subsídio na importância de 600,00 € (seiscentos euros), destinado ao 

pagamento das despesas com a contratação da vigilância, que a mesma efectuou, para exposição de pintura 

decorrer na Praia de Vagueira entre os dias 19 e 31 do corrente mês de Agosto. ------------------------------------------- 

10 - DELEGAÇÃO 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 08/08/2008 a 



 

27/08/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

11 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROCESSO Nº 6.2.2. – 02/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de Análise de Propostas datado de 14/08/2008, propondo a adjudicação 

do obra mencionada em epígrafe ao concorrente Alberto Couto Alves, S.A., pelo montante de 651.497,60 € 

(seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos), uma vez ser a proposta 

mais vantajosa face aos critérios definidos no programa de concurso. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à sociedade Alberto Couto Alves, S.A., pelo 

montante da sua proposta no valor de 651.497,60 € (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete 

euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ---- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - PAULA CRISTINA SARABANDO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO Nº 29/08 – 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente Paula Cristina Sarabando Santos, residente na Rua 

Padre Vicente Maria da Rocha, em Vagos, requerendo informação prévia para a construção de moradia, anexos e 

muros, num terreno sito na Travessa Padre Vicente Maria da Rocha, em Vagos. ------------------------------------------ 

1. Tendo em consideração a qualidade da proposta de arquitectura e a forma válida como distribui um 

conjunto de funções tradicionalmente ajustadas a edifícios anexos, pela construção principal, julgamos 

que não se aplica a limitação prevista no Plano de Urbanização de Vagos quanto a esta matéria. ------------ 

------ Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar a informação prévia quanto à proposta 

de arquitectura para o edifício de habitação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Por outro lado é de indeferir a proposta de muros de vedação porquanto não cumpre os alinhamentos 

previstos no Plano de Urbanização de Vagos, aprovado pela Assembleia Municipal, pelo que a presente 

informação prévia é aprovada na condição da requerente reformular o alinhamento dos muros para um 

perfil de 8 (oito) metros de afastamento ao eixo da via. ------------------------------------------------------------- 

2 – ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

– APROVAÇÃO – Presente a informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico datada de 27/08/2008, 

dando a conhecer que não foi apresentada qualquer participação no período de publicitação e divulgação da 

proposta de “Alteração Simplificada ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos”. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a referida alteração e remete-la à Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – JOÃO LUÍS PINTO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 66/08 – Presente o processo de 



 
 
 
 
 
 

 

Informação prévia de que é requerente João Luís Pinho Santos, residente na Rua da Saudade, em Corgo do Seixo 

de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, requerendo informação prévia para a instalação de um 

café/padaria/pastelaria, na Rua Maestro Berardo Pinto Camelo, em Vagos. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia sem as condições 

impostas pelo parecer técnico datado de 12/08/2008, porquanto a legislação que invoca não é aplicável. ------------- 

D – DIVERSOS 

1 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS – GABINETE 

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS FLORESTAS – Presente o 

ofício n.º 1725, datado de 06/08/2008, que anexa uma primeira versão do diploma que irá definir e regular o 

Regime do Arrendamento Rural e a solicitar uma opinião sobre o mesmo. ------------------------------------------------- 

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

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 - CONCURSO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE 

FONTE DE ANGEÃO – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – 

RATIFICAÇÃO – Presente a acta n.º 5 (cinco) do Júri do concurso mencionado em epígrafe, datada de 

22/08/2008 que inclui o Relatório Final previsto no artigo 28.º do Programa de Concurso. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 

22/08/2008 que aprovou o Relatório Final do concurso, autorizou a despesa e ordenou a publicitação do mesmo, 

incluindo os respectivos anexos, na página de Internet do Município. ------------------------------------------------------- 

2 – CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 

PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO FINAL E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – Presente a acta n.º 5 (cinco) do Júri do concurso 

mencionado em epígrafe, datada de 22/08/2008 que inclui o Relatório Final previsto no artigo 28.º do Programa de 

Concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Relatório Final do concurso, autorizar a despesa 

e ordenar a publicitação do mesmo, incluindo os respectivos anexos, na página de Internet do Município. ------------ 

3 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM SANTA CATARINA – ANABELA DOMINGUES PIRES 

CARVALHEIRO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Anabela Domingues Pires 



 

Carvalheiro, residente em Rua Principal, em Santa Catarina, dois prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos 

n.º 934 e 924, da freguesia de Santa Catarina, pela importância total de 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros), 

destinados à requalificação do centro urbano de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------- 

4 – ASSOCIAÇÃO DA ROTA DA BAIRRADA – PLANO DE ACTIVIDADES DO SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2008 – Presente o Plano de Actividades referente ao 2.º semestre de 2008, da Associação da 

Rota da Bairrada que inclui as actividades que a mesma de propõe desenvolver no referido período, bem como o 

seu orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a participação financeira da Câmara no referido 

plano atribuindo um subsídio de 14.901,10 (catorze mil novecentos e um euros e dez cêntimos), efectuando-se o 

pagamento de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) no final do mês de Setembro. ------------------------------------ 

5 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara datado de 18/08/2008, que ordenou o pagamento de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Soza referente a trabalhos de topografia efectuados para a obra de requalificação da Igreja Matriz de 

Soza. O pagamento foi efectuado pelo Ordem de Pagamento n.º 2755, datada de 19/08/2008, no valor de 2.420,00 

€ (dois mil quatrocentos e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2008 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 6ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 4.000,00 €, documento constituído por 1folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 

do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

7 – 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 9ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 61.000,00 €, 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS IPSS – AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DO 1.º CEB E 



 
 
 
 
 
 

 

PRÉ-ESCOLAR – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DO DIA 25/07/2008 – Tendo em 

consideração que a Câmara Municipal em sua reunião realizada no dia 25/07/2008, deliberou atribuir a três 

Instituições do concelho subsídios para fazer face às despesas com a colocação de auxiliares de acção educativa 

nas escolas do 1.º CEB e Pré-Primárias do concelho, para o ano lectivo 2008/2009 e que os valores, em questão, 

foram calculados com base em 9 meses, quando deveriam ter sido com base em 10 meses de serviço, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, revogar a referida deliberação, constante do “Ponto A-10” da acta da 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS IPSS – AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DO 1.º CEB E 

PRÉ-ESCOLAR – Tendo em consideração o ponto anterior da presente reunião de Câmara e a necessidade de se 

efectuar a atribuição correcta do subsídio para o ano lectivo 2008/2009, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir às instituições abaixo mencionadas, para fazer face ao pagamento de despesas com a 

colocação de Auxiliares de Acção Educativa nas escolas do 1.º CEB e Pré-escolar, os seguintes subsídios: ---------- 

• Associação Boa-Hora – 16.618,62 € (dezasseis mil, seiscentos e dezoito euros e sessenta e dois cêntimos);  

• Associação Betel – Ponte de Vagos – 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis 

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

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 11.079,08 € (onze mil, setenta e nove 

euros e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – FRANCISCO BACALHAU NOVO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 23/08 – Presente o 

processo de obras n.º 23/08, de que é requerente Francisco Bacalhau Novo, residente na Rua Conselheiro Santos 

Victor, n.º 11, em Soza, que pretende proceder à construção de muros de vedação numa sua propriedade sita no 

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção dos muros de vedação na condição 

do direito de servidão existente não ser prejudicado nem onerado pela respectiva edificação nos termos do previsto 

nos artigos 1550.º e seguintes do Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------- 

11 – JOHNNY BLÁS DOS SANTOS SANTOS – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO NO MERCADO MUNICIPAL 

– Presente o ofício de Johnny Blás dos Santos Santos, residente na Rua dos Santos, n.º 1, lugar de Santo André, 

Vagos, a solicitar a cedência de uma loja no Mercado Municipal de Vagos, para instalação do seu atelier de pintura 

por forma a poder exercer a sua actividade de pintor artístico. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal reconhece o interesse e o mérito do pedido do requerente, e vê com bons olhos a sua 

instalação na vila de Vagos, todavia em termos regulamentares e legais o pedido não é viável. ------------------------- 

-------- Todavia a Câmara Municipal propõe e delibera, por unanimidade, autorizar o jovem pintor a instalar-se 

gratuitamente, pelo prazo de 1 ano, no espaço pretendido, renovável por períodos iguais e sucessivos até que a 



 

Câmara Municipal lhe comunique a necessidade de recuperar aquele espaço. ---------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O público presente não usou da palavra. ---------------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


