
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 22/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2010 

 

--------- No dia 6 de Outubro de 2010, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues 

e Dr. Silvério Rodrigues Regalado. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão 

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

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

pelos Senhores Vereadores Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, cuja ausência se deveu a motivos profissionais e a 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, por se encontrar doente. --------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Outubro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 54.270,41 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não 

apreciar este assunto, em virtude de necessitar de esclarecimentos adicionais acerca da situação e do 

endividamento da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - PAGAMENTO 

AO COVEIRO – Presente o ofício n.º 26, datado de 20/08/2010, da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, 

a solicitar um subsídio no valor de 695,29 € (seiscentos e noventa e cinco euros e vinte e nove cêntimos), para 

pagamento ao coveiro da referida Junta de Freguesia, pelo exercício de funções de coveiro no Cemitério de Vagos 

em Julho e Agosto do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder à referida Junta de Freguesia o citado apoio 

financeiro de 695,29 € (seiscentos e noventa e cinco euros e vinte e nove cêntimos). ------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Sobre este 

assunto o mesmo foi retirado tendo em vista a obtenção de esclarecimentos adicionais. ---------------------------------- 

5 - FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO – Em seguida, foi presente o 

ofício n.º 31/2010, datado de 25/08/2010, da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar um subsídio no 



 

montante de 10.000,00 € (dez mil euros), tendo em vista a aquisição de um terreno com a área de 1250 m2 junto ao 

futuro Centro Escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, comunicar ao Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Fonte de Angeão que é intenção deste Município adquirir o referido terreno a fim de o integrar com 

os terrenos do Centro Escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente solicitar ao Senhor Presidente da Junta que diligencie junto do 

proprietário no sentido deste endereçar proposta à Câmara Municipal tendo em vista tal aquisição. -------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS – Continuando, foi 

presente o ofício n.º 36/2010, datado de 12/08/2010, da Junta de Freguesia de Calvão, a solicitar à Câmara 

Municipal a aquisição de exemplares do livro “De Gelfa a Calvão no concelho de Vagos”. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio até ao montante de 10.000,00 € 

(dez mil euros), pela aquisição dos exemplares do citado livro. -------------------------------------------------------------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - ARRANJO DA PONTE DO PALHAL E MURO 

LATERAL – Foi presente o ofício n.º 59SN/2010, datado de 07/09/2010, da Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos, a informar que solicitou diversos orçamentos para a reparação do ponte do Palhal e construção de um muro 

lateral sendo que o preço mais favorável foi de 3.380,00 € (três mil, trezentos e oitenta euros), acrescido de IVA. -- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, o 

apoio financeiro pretendido, no valor de 3.380,00 € (três mil, trezentos e oitenta euros), acrescido de IVA. ---------- 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA DE LURDES DOS 

SANTOS NETO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria de 

Lurdes dos Santos Neto, residente na Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Vicius”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, 

domingos e vésperas de feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. ------------------ 

9 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, 

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

Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, para que o 

seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, sito no referido lugar, denominado 

“Esplanada”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JOSÉ ISIDRO FERREIRA SANTOS – Foi presente uma carta, datada de 06/09/2010, de João Isidro 

Ferreira Santos, a solicitar autorização para a colocação de uma roulote snack-bar para a venda de lanches e 

bebidas num propriedade situada em Fontão, conforme local assinalado na planta que anexou. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, informar o requerente que tendo em 



 
 
 
 
 
 

 

consideração que a localização proposta se encontra na faixa de servidão da A17, não se afigura viável a instalação 

de qualquer equipamento ou construção naquele local, pelo que qualquer pretensão deverá ser dirigida à entidade 

gestora da mesma faixa, que é a ASCENDI. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar o requerente que e localização proposta cria um conflito em 

termos de segurança rodoviária, que é evidente face à proximidade com a variante da A17 e respectivos acessos. --- 

11 - JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS DA FRADA - CASA MORTUÁRIA – Foi presente uma carta, datada 

de 12/07/2010, de João Augusto dos Santos da Frada, a solicitar à Câmara Municipal que não deixe no 

esquecimento a construção da Casa Mortuária, sugerindo para tal o aproveitamento das antigas instalações da 

Estação de Camionagem, junto ao Cemitério de Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que o assunto está a ser estudado 

relativamente à melhor localização e às valências que um espaço deste género pode e deve oferecer a todos os 

munícipes e credos, sem excepção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 - TRANSPORTE DE 6 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 – Foi presente uma 

informação técnica, datada de 29/09/2010, a informar da necessidade de ser efectuado o transporte de 6 alunos do 

ensino especial para o CASCI, Unidade de Surdos de Ílhavo e Sala Multi-Deficiência na Escola EB 2/3 de Vagos, 

no percurso entre Calvão, Sanchequias e Ílhavo, cujo preço é de 90,65 €/dia (noventa euros e sessenta e cinco 

cêntimos), conforme acordo de cooperação com a Santa Casa de Misericórdia de Vagos. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a citada aquisição de prestação de serviço de 

transporte desses alunos, até à conclusão do procedimento concursal em curso. ------------------------------------------- 

13 - TRANSPORTE, EM TAXI, DE 3 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PARA O CASCI E 

DE 2 ALUNOS, COM SURDEZ SEVERA, PARA A UNIDADE DE SURDOS EM ÍLHAVO – Foi presente 

uma informação técnica, datada de 29/09/2010, a informar da necessidade de ser efectuado o transporte, em táxi, 

de 3 alunos portadores de deficiência, para o CASCI, e de 2 alunos, com surdez severa, para a Unidade de Surdos 

em Ílhavo, cujos preços apresentados pela firma Leonel e Carmelinda são os seguintes: --------------------------------- 

a) Um táxi para efectuar a viagem entre Ponte de Vagos, Sanchequias e Vagos – 15,00 €/dia (quinze euros);  

b) Um táxi para efectuar a viagem entre Ponte de Vagos, Santa Catarina, São Romão e Ílhavo – 25,00 €/dia 

(vinte e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CARGOS DE DIRECÇÃO 

INTERMÉDIA DE 1º E 2º GRAU – PROPOSTA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 29/09/2010, respeitante à abertura 

dos seguintes procedimentos concursais, documento que se dá\\ aqui como inteiramente reproduzido para todos os 



 

efeitos legais e que ficará arquivado no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação: - 

a) Um lugar para Director do Departamento de Controlo Interno; ---------------------------------------------------- 

b) Um lugar para Chefe da Divisão de Acção Social; ------------------------------------------------------------------- 

c) Um lugar para Chefe da Divisão de Serviços Operacionais; -------------------------------------------------------- 

d) Um lugar para Chefe da Divisão de Infraestruturas e Ambiente; --------------------------------------------------- 

e) Um lugar para Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização; ------------------------------------------------------ 

f) Um lugar para Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------- 

g) Um lugar para Chefe da Divisão de Gestão Urbanística; ------------------------------------------------------------ 

h) Um lugar para Chefe da Divisão Financeira; -------------------------------------------------------------------------- 

i) Um lugar para Chefe da Divisão Jurídica; ----------------------------------------------------------------------------- 

j) Um lugar para Chefe da Divisão Administrativa. --------------------------------------------------------------------- 

15 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 2 TÉCNICOS SUPERIORES DE 

DESPORTO – PROPOSTA – Acto contínuo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 29/09/2010, respeitante à abertura de procedimento concursal 

comum para procedimento de 2 postos de trabalho na carreira/categoria de técnico Superior (área de Desporto), na 

modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, documento que se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que ficará arquivado no presente Livro de Actas fazendo 

parte integrante da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - ACÇÃO SOCIAL / AUXÍLIOS ECONÓMICOS / 1º CICLO / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR / ANO 

LECTIVO 2010/2011 - LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSÍDIO 

ESCOLAR – Em seguida, foi presente uma informação técnica, datada de 28/09/2010, sobre o assunto 

supramencionado, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

ficará arquivado no presente Livro de actas fazendo parte integrante da presente deliberação. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior), conceder os auxílios económicos em questão, cujo valor total estimado é de 14.496,05 € (catorze 

mil, quatrocentos e noventa e seis euros e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

17 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2011 – Em seguida, 

analisada que foi a Informação do Chefe da Divisão Financeira, datada de 28/09/2010, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo bancário de curto prazo em 2011, no 

montante de 500.000,00 € (quinhentos mil euros), destinado ao pagamento da divida assumida, devendo a sua 

autorização ocorrer também no decurso do próximo ano. ---------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

18 - RECTIFICAÇÃO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO EM 07/04/2010 AO CLUBE DE NATAÇÃO DE 

VAGOS – Em seguida, foi presente uma proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 

01/10/2010, a propor a rectificação do subsídio atribuído em reunião de 07/04/2010, ao Clube de Natação de 

Vagos, no montante de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), tendo em vista que tal subsídio seja atribuído à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2/3 de Vagos. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior), aprovar a proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: -------- 

-------- “Embora exista um Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações/comissões, as propostas que 

nos têm sido apresentadas não nos permitem visualizar critérios claros que orientem a atribuição dos mesmos. 

Razões pelas quais passarei a abster-me.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - 3ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010 – 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 3ª 

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

70.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2010 – 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 4ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 125.000,00 

€, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 09/09/2010 a 

30/09/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 



 

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

22 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento efectuado. -------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ADENDA AO RELATÓRIO FINAL - “CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL” – Em 

seguida, foi presente uma Adenda ao Relatório Final, elaborado pelo Júri de procedimento concursal, em 

24/09/2010, a informar que decorrido o prazo de audiência prévia e não tendo sido apresentada qualquer 

reclamação, deliberou o júri manter o teor e as conclusões do Relatório Final, datado de 14/09/2010, propondo 

assim a adjudicação da obra de “Construção da Biblioteca Municipal”, ao concorrente João Cabral Gonçalves & 

Filhos, Lda., pelo montante de 1.100.131,71€ (um milhão, cem mil, cento e trinta e um euros e setenta e um 

cêntimos), em virtude de, face aos critérios definidos, ser a proposta de mais baixo preço. ------------------------------ 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra de “Construção da Biblioteca 

Municipal”, ao concorrente João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., pelo citado montante de 1.100.131,71 € (um 

milhão, cem mil, cento e trinta e um euros, e setenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:30 horas o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, ausentou-

se da Sala de Reuniões, por motivos pessoais urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contaram 

portanto com a participação e votação desse vereador. ------------------------------------------------------------------------- 

2 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-18/2008 - 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Em seguida, a Câmara Municipal, tendo em conta como base a 

informação técnica, datada de 28/08/2010, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais n.º 

1, da obra de “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”, no montante de 37.740,35 € (trinta e sete 

mil, setecentos e quarenta euros e trinta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

-------- A parte escrita da referida informação técnica, é dada aqui como inteiramente reproduzida para todos os 

efeitos legais e ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------ 

3 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-7/2008 - TRABALHOS A MAIS – 

Continuando, a Câmara Municipal, tendo em conta como base a informação técnica, datada de 27/09/2010, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais n.º 1, da obra de “Estádio Municipal de 

Vagos”, no montante de 23.347,41 € (vinte e três mil, trezentos e quarenta e sete euros e quarenta e um cêntimos).  

-------- A parte escrita da referida informação técnica, é dada aqui como inteiramente reproduzida para todos os 

efeitos legais e ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------ 

4 - ETAR DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 15/09/2010, que aprovou parcialmente 

o Plano de Segurança e Saúde da Obra “ETAR de Santa Catarina”, adjudicada à empresa Hidrojacto – Tratamento 



 
 
 
 
 
 

 

de Águas, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - “ETAR DE SANTA 

CATARINA” - PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – RATIFICAÇÃO – Continuando, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 13/09/2010, que 

nomeou s Senhora Eng.º Gabriela Alexandra Pinto Cabano, para exercer a coordenação de segurança e saúde em 

obra, na empreitada de “ETAR de Santa Catarina”. ---------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - SOFIA RAQUEL DE JESUS SANTOS - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 9/10 – Foi presente o 

processo de informação prévia n.º 9/10, em que é requerente Sofia Raquel de Jesus Santos, a solicitar informação 

prévia sobre a viabilidade de alteração de uso do rés-do-chão do imóvel, situado na Rua Direita do Vale, freguesia 

de Ponte de Vagos, com destino para papelaria, retrosaria, arranjo de roupa e artigo de decoração. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que é viável a pretensão, nas 

condições da informação técnica de 24/08/2010. -------------------------------------------------------------------------------- 

2 - NATALINO MARQUES ESTANQUEIRO - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR - PROC.º 

N.º 10/10 – Foi presente o processo n.º 10/10, em que é requerente Natalino Marques Estanqueiro, respeitante ao 

destaque de uma parcela de terreno, situado no lugar de Rines, freguesia de Fonte de Angeão, conforma local 

assinalado nas plantas constantes do processo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisadas as informações técnicas de 03/08/2010 e 17/09/2010, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Revogar a deliberação camarária de 19/05/2010, que ratificou o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de 04/05/2010; -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar o novo destaque tal como agora apresentado pelo requerente. ------------------------------------------- 

3 - CONSTROÍLHAVO IMOBILIÁRIA, S.A. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 19/1987 – Presente 

o processo de loteamento n.º 19/1987, em que é requerente a firma Constrílhavo Imobiliária, S.A. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------- 

1. Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 04/03/2010, respeitante ao 

projecto de Infraestruturas Eléctricas; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar as obras de urbanização; --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fixar a caução em 127.282,93 € (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e dois euros e noventa e três 

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

4. Fixar em 60 meses o prazo de execução das infraestruturas. -------------------------------------------------------- 

4 - ARTUR DE PINHO, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PRC.º N.º 9/06 – Foi presente o processo de 



 

loteamento n.º 9/06, em que é requerente António Carlos Pinho de Almeida, na qualidade de sócio-gerente da 

empresa Artur de Pinho, Lda., a solicitar a redução de algumas obras a executar, vistoria para efeitos de recepção 

provisória das obras já executadas, redução da garantia prestada, bem como a alteração dos muros para 2 metros, 

conforme indicado na planta síntese que anexou. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos termos do ponto n.º 

2 da informação técnica datada de 09/09/2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS - GRUPO PARLAMENTAR – Em seguida, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento do email remetido pelo Senhor Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, respeitante 

ao projecto de resolução do PCP que exige ao Governo a suspensão do reordenamento da rede escolar. -------------- 

--------- 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 da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


