
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 22/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

--------- No dia 8 de Novembro 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, e com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira 

Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

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. ------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que 

ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava as faltas dadas pelos 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Dina Maria 

Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, à reunião aprazada para o dia 02/11/2011, a qual não se 

realizou por falta de quórum, bem como que justificava a falta dada ao inicio da presente reunião pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e ainda justificar a falta dada à presente reunião pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------- 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

as actas n.ºs 16/11, de 16/08/2011, 18/11, de 20/09/2011, 19/11, de 04/10/2011 e 20/11, de 18/10/2011. -------------- 

-------- Mais foi deliberado, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos 

Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado) e 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) aprovar as actas n.ºs 

17/11, de 06/09/2011 e 21/11, de 02/11/2011. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que se absteve em 

virtude de não ter estado presente nas respectivas reuniões. -------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 7 de 

Novembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 109.556,82 € (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta 

e seis euros e oitenta e dois cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PRIMOS OLIVEIRA, LDA. - A 



  

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Primos Oliveira, Lda., com 

sede no Largo Branco de Melo, Vagos, para que o seu estabelecimento de Snack-Bar, sito no referido lugar, 

denominado “Ferradura”, esteja aberto às sextas, sábados, domingos, feriados e véspera de feriado, das 07:00 horas 

às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ------------------------------------------------------------------------------ 

3 - JOÃO SANTIAGO - ENTREGA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - Presente a 

informação da Bibliotecária, Lurdes Carvalhais, a informar que foram entregues à Câmara Municipal, através do 

Vaguense João Santiago, 6 exemplares da obra “Livro de Vários Motetes, Officio da Semana Santa, E Ovtras 

Cousas”, do autor Frei Manuel Cardoso, destinados à Biblioteca Municipal de Vagos, a título de oferta. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer a oferta. ------------------------ 

4 - LUÍS SILVESTRE - ENTREGA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - Presente a 

informação da Bibliotecária, Lurdes Carvalhais, a informar que foram entregues à Câmara Municipal, através do 

jornalista Luís Silvestre, 86 livros novos, com títulos e autores diversos, na área do romance/ficção, destinados à 

Biblioteca Municipal de Vagos, a título de oferta. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer a oferta. ------------------------ 

5 - AURORA MARTINS SILVA TAVARES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Presente o ofício de Aurora 

Martins Silva Tavares, datado de 11/10/2011, a prestar esclarecimentos à exposição feita pela D. Silvina, bem 

como a informar que o número de galinhas mortas pelos cães foram 21 e não 15, pelo que solicita uma 

indemnização no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a Senhora Aurora Martins Silva Tavares, de 

todos os danos causados pelos 2 canídeos, que fugiram das instalações municipais, no valor de 250,00 € (duzentos 

e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PARCERIA ABAE – MUNICÍPIO DE VAGOS 2011/2012 – PROGRAMA ECO-ESCOLA – Presente a 

informação técnica da Eng.ª Isabel Rosado, datada de 18/10/2011, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------ 

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

7 - ALTERAÇÃO DA OFERTA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR E CONSEQUENTE NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - 

Presente a informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 21/10/2011, documento que se dá 

aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a “Alteração da oferta no âmbito das Atividades 

de Enriquecimento Curricular e consequente necessidade da alteração ao mapa de pessoal”, e remeter tal 

documento à Secção de Recursos Humanos a fim de ser elaborada a 2ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2011. ----- 

8 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - Presente o despacho do Senhor Vereador Dr. 



 

 

 

 

 

 

 

Marco António Ferreira Domingues, datado de 19/10/2011, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação de 03/05/2011, no sentido de nela 

ficar a constar o teor do referido despacho do Senhor Vereador. ------------------------------------------------------------- 

9 - TRANSPORTE DE 7 ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL PARA O CASCI, UNIDADE DE SURDOS DE 

ÍLHAVO E SALA DE MULTI-DEFICIÊNCIA NA ESCOLA E.B 2.3 DE VAGOS - Seguidamente foi 

presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 27/10/2011, que 

se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Chefe de 

Divisão de Acção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - TRANSPORTE DE 2 ALUNOS, COM SURDEZ SEVERA, PARA A UNIDADE DE SURDOS DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ÍLHAVO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO - Seguidamente 

foi presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 27/10/2011, 

que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Chefe de 

Divisão de Acção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - HABITAÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – 

BLOCO D, 2º ESQUERDO – BAIRRO DA CORREDOURA - Seguidamente foi presente a informação técnica 

da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 15/09/2011, que se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Chefe de 

Divisão de Acção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 14ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 76.300,00 

€ (setenta e seis mil e trezentos euros), documento constituído por 2 folhas, 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. ----------------------------------------------------- 

13 - 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 7ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

18.000,00 € (dezoito mil euros), 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. ------------------------------------------------------------------- 

14 - TAXA DE DERRAMA PARA 2012 – Em seguida, foi presente uma proposta de deliberação do Senhor 

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datado de 26/10/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e 

cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, para efeitos do disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, ex vi, alínea a), do n.º 6, 

do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Paulo 

César de Oliveira Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma 

abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado da criação de taxa de derrama para o ano de 2012, e remeter a mesma à Assembleia 

Municipal para propor a sua fixação nos termos expostos. -------------------------------------------------------------------- 

Declarações de voto: O Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, usou da palavra para dizer que pensa 

que o impacto não será significativo, quer pelo facto de captação de novos investimentos, quer na saída de 

empresas do concelho de Vagos, ressalvando que se devem criar atractivos para a instalação de novas empresas. 

Chamou a atenção para questões relacionadas com o licenciamento industrial e em especial para a celeridade 

interna desse licenciamento, bem como, usar esta verba de derrama para fins desta natureza e para a captação de 

novos investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Defende ainda, que as receitas provenientes do presente imposto, sejam reaplicadas em desenvolvimento 

industrial nas suas componentes de ordenamento e urbanização, definindo-se planos municipais, áreas e regras, 

para legalização de novas actividades industriais, a título de exemplo valorização de resíduos, actividades 

metalúrgicas específicas, actividades que vão ganhando relevo pela sua mais valia ambiental e económica. ---------- 

-------- A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, disse o seguinte: ---------------------------------------- 

-------- “Não discutindo a necessidade da autarquia criar receitas, não percebo que se tenha proposto a isenção de 

derrama para algumas empresas durante o período de 10 anos e que se venha neste momento propor a aplicação da 

derrama, criando-se uma situação de falta de equidade fiscal.” --------------------------------------------------------------- 

15 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO DE 2012, ATÉ AO 

MONTANTE DE 650.000,00 € - Seguidamente, foi presente a análise das propostas apresentadas para a 

contracção de um empréstimo bancário de curto prazo no ano de 2012, até ao montante de 650.000,00 € (seiscentos 



 

 

 

 

 

 

 

e cinquenta mil euros), que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro 

de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contracção de Empréstimo Bancário de Curto 

Prazo no ano de 2012, até ao montante de 650.000,00 € (seiscentos e cinquenta mil euros), com a Caixa Geral de 

Depósitos, bem como remeter para a Assembleia Municipal para apreciação e votação. --------------------------------- 

16 - EMPRÉSTIMO – QUADRO/QREN – B.E.I. ATÉ AO MONTANTE DE 633.827,02 € (CENTRO 

ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO) – Presente uma informação do Senhor Chefe de Divisão Financeira, 

sobre o assunto supramencionado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se proceda ao inicio do 

procedimento com vista à contratação de um empréstimo Quadro/QREN – BEI, até ao montante de 633.827,02 € 

(seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e sete euros e dois cêntimos), destinado ao financiamento da obra 

do “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - RSU - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Presente a informação técnica, datada de 25/10/2011, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o tarifário proposto, ou seja, Tipo 1 – 

Domésticos – 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos), por mês; Tipo 2 (Não Doméstico), Tipo 3 (Estado) e Tipo 4 

(Autarquias Locais) – 3,00 € (três euros), por mês. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, que o presente tarifário entre em vigor a partir do dia 01/01/2012. ------ 

18 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NA ÁREA DE DESPORTO – A Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António 

Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) com 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Dr. Paulo 

César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 26/10/2011, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

-------- “Tendo presente os pedidos de subsídio das diversas Associações Desportivas, proponho que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas Associações os seguintes subsídios, para o ano de 2011: ------- 

•••• Associação Desportiva e Cultural Sosense – 6.000,00 € (seis mil euros); ---------------------------------------- 

•••• Allwyas Young – 1.000,00 € (mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor e à apresentação de certidões comprovativas de 

inexistência de dívidas à Segurança Social e Finanças, nos termos da legislação em vigor. ------------------------------ 

-------- Proponho ainda que seja ratificado o valor atribuído e já pago à ADV, no valor de 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros), devido à promoção do Município de Vagos aquém e além fronteiras, no âmbito da participação 

da equipa nas competições europeias 2010, conforme documentos anexos.” ----------------------------------------------- 



  

-------- Declarações de voto: Os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria 

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

19 - COOPERATIVA DE DESPORTO – Sobre este assunto, a Câmara Municipal tomou conhecimento que o 

Município iniciará o processo de criação de uma Cooperativa de Desporto. ------------------------------------------------ 

20 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Em seguida, foi presente o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, datado de 19/10/2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 31/10/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 14/10/2011 a 

26/10/2011, 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 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 14/10/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------- 

2 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE - CONTRATO ADICONAL DE EMPREITADA N.º 3 - 

APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato Adicional n.º 3 da Empreitada 

“Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20/10/2011, que aprovou a Minuta do contrato adicional n.º 3 da empreitada mencionada em epígrafe. --- 

3 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROC.º N.º DEU-01/2010 – Em seguida, foi presente 

uma informação técnica, do Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 17/10/2011. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 02/11/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:25 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se 

da Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação dessa vereadora. - 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - SANDRA CRISTINA SIMÕES DE ALMEIDA – OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 97/2011 - Em 

seguida, foi presente o processo de obras particulares n.º 97/2011, em que é requerente Sandra Cristina Simões de 



 

 

 

 

 

 

 

Almeida, a requerer licença para construção de muro de vedação, num terreno sito na Travessa da Lagoa, no lugar 

de Lagoa, freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Porquanto a requerente não reside no terreno em questão, acha-se impedida de invocar a excepção prevista 

na lei. Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção do muro de vedação com a 

altura de 1,20 metros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JOSÉ FERNANDES DA SILVA LOMBA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 32/92 - Presente o 

processo de loteamento n.º 32/92, em que é requerente José Fernandes da Silva Lomba, a requerer licença para 

aprovação do projecto de loteamento urbano a levar a efeito num prédio sito no lote 12, na Rua da Floresta, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do loteamento, nas 

condições da informação jurídica datada de 28/09/2011. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:30, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha entrou na Sala 

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

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

3 - ROSA AUGUSTA DA ROCHA DEUSDIANTE - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 372/83 – 

Presente o requerimento de Rosa Augusta da Rocha Deusdiante, a requerer a rectificação ao loteamento titulado 

pelo alvará n.º 372/83. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar o acto administrativo que aprovou o loteamento 

titulado pelo alvará n.º 372/83, nos termos do requerido e do parecer jurídico, este datado do dia 11/10/2011. ------- 

4 - ARCANJO DOS SANTOS CARRAMÃO, AMÍLCAR SÉRGIO NEVES E FRANSCISCO ALCINDO 

GUIMARÃES - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 21/1993 - Foi presente o processo n.º 21/1993, em 

que são titulares Arcanjo dos Santos Carramão, Amílcar Sérgio Neves e Francisco Alcindo Guimarães, a 

solicitarem a recepção definitiva das Obras de Urbanização e o cancelamento da garantia bancária, relativo à 

operação de loteamento situado na vila e freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva das obras de 

urbanização e libertar a caução, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 6/92 - Foi 

presente o processo n.º 21/1993, em que são titulares José Rodrigues da Silva, e outros, a solicitarem a recepção 

definitiva das Obras de Urbanização e o cancelamento da garantia bancária, relativo à operação de loteamento 

situado na Rua da Floresta, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva das obras de 

urbanização e libertar a caução, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------ 



  

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 - JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA MOURO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 185/2007 – 

Continuando, foi presente o processo de obras particulares n.º 185/2007, de que é requerente José Emídio da Rocha 

Mouro, residente na Rua Santo Isidro, n.º 139, na vila e freguesia de Vagos, a requerer licença especial de 

acabamentos do edifício de habitação, garagens e muros, sito na Rua dos Lamigueiros, na referida vila e freguesia, 

bem como, o alinhamento do muro de vedação já construindo. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de licença de acabamentos, bem 

como, aceitar a implementação actual do muro, com o ónus de renúncia a qualquer indemnização assumido pelo 

requerente, caso a Câmara Municipal pretenda alargar a via. ----------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------------------- 


