
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 1/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE JANEIRO DE 2011 

 

--------- No dia 4 de Janeiro de 2011, pelas quinze horas e vinte 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.ª Dina Maria Marques Ribeiro e não tendo comparecido ao inicio da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. -- 

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

as actas n.º 25/10 de 16/11/2010, n.º 26/10 de 07/12/2010 e n.º 27/10 de 21/12/2010. ------------------------------------- 

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

inicio da Reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde 

conforme se mencionará no local próprio da presente acta. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou ainda, a Câmara Municipal, unanimemente, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, por se encontrar de férias. ----------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de 

Janeiro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 45.654,40 € quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e 

quatro euros e quarenta cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE SUBSÍDIO ARRANJO DA JUNTA – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 24/11/2010, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no valor de 8.000,00 € (oito mil euros), destinado ao pagamento dos trabalhos realizados no edifício da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro, no montante de 

4.000,00 € (quatro mil euros), mediante a apresentação da respectiva documentação justificativa. --------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE SUBSÍDIO ARRANJO DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SANTA CATARINA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 

24/11/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros), destinado ao 

pagamento das obras realizadas na Igreja de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar a apresentação dos respectivos documentos de 



 

despesas, fundos próprios utilizados nas obras de reabilitação, participação da Junta de Freguesia na mesma e 

quaisquer outros donativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia que deverá ser a entidade responsável 

pela obra a apresentar o pedido, devendo anexar, para além do atrás referido, o Plano de Actividades, Orçamento e 

Conta de Gerência de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - ATRIBUIÇÃO DE NOMES DE RUAS – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 25/11/2010, a comunicar à Câmara Municipal a seguinte 

atribuição de nomes para ruas da freguesia: -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Rua da Fonte dos Pardeiros – Desde a Rua dos Pardeiros à Rua 5 de Outubro; ---------------------------------- 

•••• Rua Cór da Estrada – Desde a Rua Principal perto da casa do Sr. Manuel Neto à Rua Principal até perto da 

casa do Sr. Fernando Carramão; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Rua do Casalinho – Desde a Rua Dr. Álvaro à Rua de Sorães; ----------------------------------------------------- 

•••• Rua da Fontanheira – o caminho do campo de futebol das Mesas; ------------------------------------------------ 

•••• Rua Social – Rua da C.A.S.D.S.C.; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Rua da Presa Velha – Junto à Rua dos Saimiles nos Pardeiros; ---------------------------------------------------- 

•••• Travessa do Pato – Termina na Rua do Marco em Mesas. ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas apresentadas pela Junta de 

Freguesia de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, a Senhora Vereadora Dr. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de 

Soza, datado de 18/10/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 12.065,42 € (doze mil e sessenta e 

cinco euros e quarenta e dois cêntimos), destinado ao pagamento à firma Victor Almeida e Filhos, S.A., referente 

ao betuminoso aplicado no arranjo do largo junto à Igreja Matriz de Soza. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Soza um subsídio no 

valor de 12.065,42 € (doze mil sessenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), destinado ao pagamento à firma 

Victor Almeida e Filhos, S.A., referente à aplicação do citado betuminoso. ------------------------------------------------ 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO - ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE CALVÃO – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Calvão, datado de 06/12/2010, a solicitar a atribuição de materiais necessários 

para a construção de muros de vedação dos terrenos adquiridos e destinados ao alargamento do cemitério. ----------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem dos trabalhos, para 

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



 
 
 
 
 
 

 

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

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/11/2010, a informar que a área cedida a domínio público foi 

de 132 m2 (3 m de largura por 44m de comprimento). ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o ponto da ordem de trabalhos, para 

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

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - LEGALIZAÇÃO DA RUA JOÃO SIMÕES NETO 

– Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/12/2010, a informar que foi aberta uma 

estrada que ligou o Largo da Nossa Senhora da Luz, à Rua Nova, à qual deram, o nome de Rua João Simões Neto, 

pelo que solicita a sua legalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Junta de Freguesia 

de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 1 COORDENADOR TÉCNICO E 3 

ENCARREGADOS OPERACIONAIS – Presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

27/12/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração a minha proposta, datada de 13 de Outubro de 2010, para abertura de 

procedimentos concursais comuns para preenchimento de: ------------------------------------------------------------------- 

•••• Um posto de trabalho da categoria de Coordenador Técnico, da carreira de Assistente Técnico, para a 

Secção de Armazéns e Economato da Divisão Financeira, na modalidade de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para as Secções de Edifícios e de Espaços Verdes da Divisão de Serviços Operacionais, na modalidade de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; ---------------------------------------------------- 

•••• Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para a Secção de Vias de Comunicação da Divisão de Serviços Operacionais, na modalidade de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado; ------------------------------------------------------------- 

•••• Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para as Secções de Manutenção e Equipamentos e de Máquinas e Viaturas da Divisão de Serviços 

Operacionais, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ------------ 

-------- Determino que se proceda à alteração da composição do júri do procedimento concursal para Coordenador 

Técnico, que, por lapso, integrava o Eng. João José Resende Bio, Chefe da Divisão de Serviços Operacionais, 

devendo fazer parte do júri o Chefe da Divisão Financeira, à qual pertence a Secção de Armazéns e Economato. --- 

-------- A composição do júri será a seguinte: ------------------------------------------------------------------------ 



 

•••• Presidente – Eng. António Manuel Costa Castro, Director do Departamento de Controlo Interno; ---------- 

•••• Vogais efectivos – Dr. Luís Nuno Rodrigues Fernandes André, Chefe da Divisão Financeira, e Dr.ª 

Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos; --------------------------------------------- 

•••• Vogais suplentes – Arq. Pedro Jorge Pousa Ruano Castro, Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, e 

Eng. Jorge Manuel Gonçalves Almeida, Chefe da Divisão de Infraestruturas e Ambiente. -------------------- 

---------- O primeiro vogal suplente substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. ------------------- 

--------- O presente despacho deve ser remetido à Câmara Municipal, para ratificação.” --------------------------------- 

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

10 - JOÃO CARLOS SIMÕES SARABANDO E MULHER ISABEL DA ROCHA GRANJEIA 

PANDEIRADA - AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir a 

João Carlos Simões Sarabando e mulher Isabel da Rocha Granjeia Pandeirada, residentes no Canadá, um terreno, 

inscrito na matriz predial rústica sob o número 582, da freguesia de Vagos, pelo montante de 15.450,00 € (quinze 

mil e quatrocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - RAMIRO ESTEVÃO DA ROCHA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de Ramiro Estevão da Rocha, datado de 26/11/2010, residente na Rua da Capela, n.º 42, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, a informar que no dia 18/11/2010, quando seguia na Rua de Sá Carneiro, sentido Calvão - 

Parada de Cima, embateu com a sua viatura, matrícula 65-GR-91, num buraco existente na faixa de rodagem sem 

sinalização, pelo que solicita um indemnização pelos danos sofridos. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base no parecer jurídico datado de 17/12/2010, 

indemnizar o requerente no valor de 105,00 € (cento e cinco euros). -------------------------------------------------------- 

12 - HÉLDER BENTO DOS SANTOS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação técnica datada de 22/12/2010, a informar que o requerente foi notificado pelo ofício n.º 5809 de 

10/08/2010, para apresentar participação da G.N.R., por forma a confirmar o sucedido, o mesmo até à data não o 

fez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o requerente não deu cumprimento ao solicitado no n/ ofício n.º 5809, de 

10/08/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão por falta de elementos de prova 

que foram solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - INFORMAÇÃO SOBRE SINISTRO NA 

CARREGOSA – Presente a informação técnica datada de 22/12/2010, a informar que notificado o advogado do 

requerente Sr. Ramiro Rodrigues Cadete, pelo n/ ofício n.º 1769, de 22/02/2010, para se pronunciar, querendo, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., com referência à intenção da Câmara Municipal indeferir o seu pedido 

de indemnização, o mesmo até à data não o fez. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assegurada a audição prévia nos termos do C.P.A., a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 



 
 
 
 
 
 

 

indeferir a pretensão do requerente, com base no teor da informação técnica, datada de 22/12/2010. ------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 16:45 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se 

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

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS TECO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação técnica datada de 22/12/2010, a informar que o requerente foi notificado pelo n/ ofício n.º 7071, de 

06/10/2010, para apresentar a participação da G.N.R., por forma a confirmar o sucedido, o mesmo até à data não o 

fez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o requerente não deu cumprimento ao solicitado no n/ ofício n.º 7071, de 

06/10/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão por falta de elementos de prova 

que foram solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - MARIA ERNESTINA HALL - LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR DESPORTIVA À RUA PADRE 

VICENTE MARIA DA ROCHA – Presente a informação da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 

30/11/2010, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada junto ao presente Livro de 

Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar a proposta da requerente, conforme parecer 

técnico da Divisão de Planeamento Urbanismo, datado de 30/11/2010, em sede de revisão do Plano de 

Urbanização de Vagos, informar a requerente e a Divisão de Infraestruturas e Ambiente para reformular o presente 

projecto, em consequência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - FUNDOS PERMANENTES - Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 30/12/2010, 

que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia-a-dia se tornam necessárias 

satisfazer, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere autorizar a constituição dos seguintes fundos 

permanentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor da Sra. Vereadora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha; ------------------------------------ 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues; ----------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. D.D.C.I., Eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------------------ 

•••• 1.000,00 €, a favor da Sra. C.D.G.U., Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade; ------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. C.D.A., Dr. Laerte Macedo Pinto; ------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. C.D.S.O., Eng.º João José Resende Bio; ------------------------------------------------ 

•••• 1.000,00 €, a favor do Coordenador Técnico, Amílcar de Oliveira Raimundo; ---------------------------------- 

-------- A reconstituição mensal dos fundos efectua-se contra a entrega dos documentos justificativos da despesa e a 



 

reposição efectua-se até 31 de Dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3, do artigo 92.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ----- 

17 - DÍVIDA PASSIVA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2011 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior. ----------------------------------- 

18 - AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara 

Municipal, designadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transporte, ajudas de custo, 

horas extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; ------------------------------------------ 

2. Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; ------------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem 

o Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como senhas de presença 

aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

4. Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito às 

mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ---------------------- 

6. Pagamento a diversas entidades por Operações de Tesouraria; ----------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; -------------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Seguros efectuados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

19 - PLANO EXCEPCIONAL DE APOIO A FAMILIAS E EMPRESAS PARA 2011 – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, não renovar o Plano Excepcional de Apoio a Famílias e Empresas para 2011, em 

consequência do que foi definido em Orçamento para 2011. ------------------------------------------------------------------ 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 16/12/2010 



 
 
 
 
 
 

 

a 30/12/2010, 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 - REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-18/2008 - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL DA EMPREITADA - Presente o auto de recepção provisória parcial 

da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória parcial da 

empreitada de “Remodelação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”. --------------------------------------------------- 

2 - ETAR DE SANTA CATARINA - PRC.º N.º 6.2.2-12/2008 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a 

informação técnica datada 16/12/2010, a informar que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da 

empreitada mencionada em epígrafe, por 4 semanas, devido a condições atmosféricas adversas, prevendo a 

conclusão dos trabalhos no dia 23 de Fevereiro de 2011. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá 

apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 4 semanas, e notificar 

o empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ----------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - CONSTRUÇÕES SEMIÃO UNIPESSOAL, LDA. - PROPRIEDADE HORIZONTAL - PROC.º N.º 

360/03 – Foi presente o processo n.º 360/03, em que é requerente Construções Semião Unipessoal, Lda., com sede 

na Rua das Escolas, n.º 1, Carapelhos, Mira, na qualidade de proprietária dos lotes 1, 2 e 3, situados na Avenida 

Claudino Santos Costa, Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a responder à Informação Técnica da 

Divisão de Obras Particulares, datada de 04/11/2010, e a solicitar que sejam consideradas as razões invocadas e, 

consequentemente, seja aceite a proposta de divisão em propriedade horizontal. ------------------------------------------ 

-------- Analisado o parecer jurídico, de 13/12/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com os argumentos apresentados pela requerente, e bem assim aprovar a propriedade horizontal. ---------------------- 

2 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA MARTINS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 07/2009 – Em 

seguida foi presente o processo de obras particulares n.º 7/2009, em que é titular Isabel Cristina Oliveira Martins, 

residente na Rua 30 de Novembro, n.º 8, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, respeitante ao licenciamento 

das obras de construção de uma moradia e mudo de vedação, numa propriedade situada no referido lugar e 

freguesia, conforme plantas de implantação constantes do processo. -------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer jurídico, datado de 30/11/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

proceder à audição prévia da requerente, face à intenção de indeferimento da pretensão da requerente, com base no 



 

teor do referido parecer jurídico, que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada junto 

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

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 - LICINIA MARIA ROCHA JOÃO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 127/2008 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 127/2008, em que é titular Licinia Maria Rocha João, residente na Rua 3 de 

Setembro, lugar de Vigia, freguesia de Santo André, vem a mesma pronunciar-se sobre a intenção da Câmara 

Municipal em declarar a caducidade do processo da obra de construção de uma moradia e muros, no lugar de 

Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, dando assim resposta ao teor da deliberação camarária de 

16/11/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer jurídico, datado de 20/12/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a 

Divisão de Gestão Urbanística dê seguimento ao processo, não declarando a caducidade do mesmo. ------------------ 

2 - 8ª 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 8ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 927.050,00 

€ (novecentos e vinte e sete mil e cinquenta 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. -------------------------------- 

3 - 7ª 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 7ª 

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

515.000,00 € (quinhentos e quinze 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. -------------------------------- 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

--------- 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 dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


