
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 23/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 DE NOVEMBRO 

DE 2011 

 

--------- No dia 15 de Novembro de 2011, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, 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, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio da reunião os Senhores Vereadores Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, 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: Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que ao 

abrigo da delegação de competências que lhe foi atribuída por deliberação camarária de 05/11/2009, justificava as 

faltas dadas pelos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, bem como as faltas dadas ao início da 

reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. A 

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

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

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

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 14 de 

Novembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 36.157,53€ (trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete 

euros e cinquenta e três cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

LICENCIAMENTO – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de vagos, 

datado de 04/11/2011, a solicitar a isenção de licenciamento para a construção de muro, na sequência de cedência 

de terreno para domínio público, para alargamento da via, por parte do Senhor David Jorge de Jesus Moitas, sito na 

Rua da Lomba, no cruzamento com a Rua das Carreirinhas, na freguesia de Santo André de Vagos. ------------------ 

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

Municipal, datado de 04/11/2011, que autorizou o pedido de isenção de licenciamento para a construção de muro, 



  

na sequência de cedência de terreno para domínio público para alargamento da via, por parte do Senhor David 

Jorge de Jesus Moitas, sito na Rua da Lomba, freguesia de Santo André de Vagos. --------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:20 horas, os Senhores Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, entraram na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que 

se seguem passaram então a contar com a participação e votação dos Senhores Vereadores. ---------------------------- 

3 - 15ª 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 15ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 289.000,00 

€ (duzentos e oitenta e nove mil 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. ----------------------------------------------------- 

4 - 8ª 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 8ª 

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

50.000,00 € (cinquenta 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. ----------------------------------------------------- 

5 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

6 - 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 27/10/2011 a 

09/11/2011, 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 - “CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL” - 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 07/11/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Construção de Biblioteca Municipal”. --------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 - “CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA” - 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 07/11/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ---------------------------------- 

3 - “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 03/11/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

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

4 - “CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA” - PROC.º N.º DEU-E02/2010 - PLANO DE 

TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS – RATIFICAÇÃO - Presente a informação 

técnica, datada de 26/10/2011, onde anexa o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos Definitivos, da empreitada 

mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, datado de 02/11/2011, que aprovou o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos Definitivos, da 

empreitada de “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. -------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - OBRAS 

PARTICULARES - PROC.º N.º 145/2010 – Presente o processo de obras particulares n.º 145/2010, de que é 

titular a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, a requer a isenção do pagamento da taxa 

de licença, para construção de poço. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de pagamento de taxas de licença de construção 

de um poço, nos termos do n.º 2, do artigo 87º, do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. ------------ 

Intervenção do Público: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 quinze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------- 


