
ACTA Nº 14/10

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE JUNHO DE

2010

--------- No dia 16 de Junho de 2010, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, no Edifício dos Paços do Concelho

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

da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos

Martins Júnior, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha

Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, chefe de Divisão. ----------------------------------------------

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

pelos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar de férias, e Dr. Marco António

Ferreira Domingues, por motivos de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, justificar a falta dada ao inicio da reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª

Dina Maria Marques Ribeiro, vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente acta.

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as actas

n.ºs 12/10 de 19/05/2010 e 13/10 de 02/06/2010. --------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do dia, usou da

palavra o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, para enaltecer os feitos conseguidos pelo GRECAS,

que em atletismo foi Campeão Nacional da II Divisão, ao ar livre; o Colégio de Calvão que foi Campeão Nacional

em Desporto Escolar nas modalidades de voleibol e basquetebol; e ainda a atleta de ténis de Mesa da EB 2/3,

Patrícia Santos, que foi Campeã Nacional Individual. --------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, associar-se às declarações do Senhor Vereador e

congratula-se pelos feitos alcançados. Mais foi deliberado, unanimemente, apresentar os respectivos votos de

congratulação aos intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de

Junho de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 94.745,47 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento.

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - AUGUSTO SANTOS ANJOS - A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Augusto Santos Anjos, residente na

Rua Praia Nova – Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Apoio de Praia

Completo, sito no referido lugar, denominado “Neptuno”, esteja aberto todos os dias, das 09:00 horas às 04:00



horas dos dias seguintes, até 30/09/2010, durante a época balnear. -----------------------------------------------------------

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria

Marques Ribeiro, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação

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

3 - INFORMAÇÃO SOBRE O G.A.R.V.A. (GRUPO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DE VAGOS) E

PEDIDO DE SUBSÍDIOS – Seguidamente, foi presente um ofício do G.A.R.V.A. – Grupo de Alcoólicos

Recuperados de Vagos, com sede na antiga Escola João Grave, em Vagos, a solicitar um subsídio da Câmara

Municipal, tendo em vista a satisfação de um conjunto de despesas, designadamente para as deslocações dos

doentes a consultas de acompanhamento e tratamento em Coimbra e Aveiro. ----------------------------------------------

-------- Analisada a informação técnica, da Senhora Chefe da Divisão de Acção Social, datada de 11/06/2010, a

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o G.A.R.V.A., no sentido de uma correcta instrução do

pedido que requer, que junte ao processo Plano de Actividades para 2010, Orçamento para 2010, Relatório de

Actividades e Contas de 2009, escritura pública de constituição da Associação, inscrição nos Serviços de Finanças

de Vagos (NIPC), declaração de inexistência de dívidas quer ao Fisco quer à Segurança Social. -----------------------

4 - ASSISTENTES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA – Seguidamente

foi presente uma informação da Senhora Vereadora da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, a propor a

atribuição de um subsídio no montante de 1.282,28 € (mil, duzentos e oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), à

Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, a acrescer ao subsídio atribuído em reunião

camarária de 24/07/2009, para fazer face ao acréscimo de custos com o prolongamento do contrato das Assistentes

Operacionais colocadas na Unidade de apoio à Multideficiência da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos – Dr. João Rocha

– Pai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o referido subsídio de 1.282,28 € (mil, duzentos

e oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------

5 - MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL - Em seguida, foi presente a seguinte proposta do

Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 09/06/2010: -------------------------------------------------------------

-------- “Considerando que a Filarmónica Vaguense: ---------------------------------------------------------------------------

1. Comemora no presente ano o seu 150º aniversário; ------------------------------------------------------------------

2. Nos seus 150 anos de actividade passaram por esta Instituição, prestigiados Maestros e Músicos

enriquecendo-a com o seu talento e sabedoria, destacando-se o Maestro Berardo Pinto Camelo, Maestro

Duarte Gravato, Maestro José Vidal, Maestro Leonel Ruivo, Músico João Batista Ribeiro e Músico

Graciano Rocha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. É constituída por várias formações musicais: Banda Vaguense com 54 elementos com média de idade de

17 anos; Orquestra Ligeira com 25 elementos com média de idade de 17 anos; Orquestra Juvenil com 28



elementos com a média de idade de 12 anos e Groove da Villa com 7 elementos com a média de idade de

20 anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Demonstra uma profícua actividade que envolve um elevado número de cidadãos do Concelho com grande

representatividade de jovens; -----------------------------------------------------------------------------------

5. Tem revelado uma elevada participação nas Actividades do Concelho de Vagos; ------------------------------

6. Incorpora uma Escola de Música que desenvolve um excelente trabalho pedagógico na formação das

camadas mais jovens, incutindo-lhes o gosto pela música e dotando-os de conhecimentos musicais

académicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. É detentora de um vasto reportório de qualidade tanto no domínio da música erudita como no domínio da

música popular; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A Filarmónica Vaguense continua com grande empenhamento a trabalhar no sentido de criar novos

projectos musicais apostando assim num futuro promissor dos seus músicos; -----------------------------------

9. Nas suas apresentações públicas e actuações dentro e fora do Concelho contribui para o prestígio do

Município de Vagos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Proponho que lhe seja atribuída a Medalha de Ouro de Mérito Municipal.2 ---------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta de atribuição

da Medalha de Ouro de Mérito Municipal à Filarmónica Vaguense. ---------------------------------------------------------

6 - GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Em

seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora

do Pelouro da Cultura, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, para a atribuição de um subsídio global do montante

de 14.000,00 € (catorze mil euros), ao Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, destinado a: ---------------------

a) Subsídio base atribuído anualmente a todos os Grupos de Folclore – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); -

b) Festival do Moliceiro – 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); -------------------------------------------------

c) Festival de Verão – Encerramento da Época Balnear – 6.000,00 € (seis mil euros). ----------------------------

7 - GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - REEMBOLSO DE ELECTRICIDADE –

Continuando, Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora

Vereadora do Pelouro da Cultura, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, no sentido de reembolsar o Grupo

Folclórico de Santo de Vagos, no montante de 2.140,90 € (dois mil cento e quarenta euros e noventa cêntimos), em

virtude do mesmo ter assumido o pagamento de energia eléctrica da Casa Gandareza e da casa contígua, que

entretanto já foi demolida, e respeitante ao período de 2005 a Junho de 2009. ---------------------------------------------

8 - SILVÉRIO FERREIRA LOURO - INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO - Seguidamente, foi

presente o processo respeitante ao pedido de instalação de uma Geladaria/Cafetaria, no Largo Parracho Branco,



Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos, cujo titular da pretensão é o Senhor

Silvério Ferreira Louro, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, nº 116, 3º direito, em Vagos. ---------------

-------- A propósito deste assunto se refere a deliberação camarária de vinte e um de Abril do corrente ano. ----------

-------- Analisado o requerimento inicial do requerente, datado de 06/04/2010, a informação jurídica que recaiu

sobre tal pretensão, da mesma data, a deliberação da Câmara Municipal de 21/04/2010, bem como a contra-proposta

agora apresentada pelo interessado, em 11/06/2010, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a

favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos vereadores Senhores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e

Dra. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções (dos vereadores Senhores Eng.º Mário Santos Martins Júnior

e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), deferir a pretensão do requerente, nas seguintes condições: ----

1. Autorizar apenas a ocupação do espaço público, porquanto é a figura jurídica que melhor se enquadra em

propriedades do domínio público; --------------------------------------------------------------------------------------

2. A área sujeita a ocupação do espaço público com o Mobiliário Urbano/Equipamentos destinado a

Geladaria/Cafetaria será de 64 metros quadrados; --------------------------------------------------------------------

3. O prazo de ocupação do espaço público será de 10 (dez) anos, renovável por períodos iguais e sucessivos

de 5 (cinco) anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. O requerente ou titular do direito de ocupação pagará mensalmente pela ocupação do espaço público as

taxas que anualmente estiverem em vigor, para este tipo de ocupação; -------------------------------------------

5. O direito de ocupação do espaço público, que se propõe, será constituído a favor do requerente ou da

sociedade que o mesmo constitua e integre para o efeito, não podendo o direito constituído ser cedido a

terceiros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. O requerente ou o titular do direito de ocupação não poderá dar uso distinto daquele que ora se propõe

(Geladaria/Cafetaria); ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. O projecto de arquitectura deverá ser avaliado pela Divisão de Gestão Urbanística e cumprir toda a

legislação em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. O titular do direito de ocupação não se poderá opor à requalificação urbana do Largo se a mesma impedir

temporariamente o exercício da sua actividade ou obrigar à mudança de localização dentro do Largo

Parracho Branco; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. No caso da requalificação conduzir ao impedimento do exercício da actividade, ficará o titular do direito de

ocupação desobrigado do pagamento das respectivas taxas durante o prazo desse impedimento; ---------

10.  Remeta-se o presente processo à Assembleia Municipal para efeitos de autorização da ocupação de

propriedade do domínio público do Município. ----------------------------------------------------------------------

DECLARAÇÂO DE VOTO: Os Vereadores Senhores Eng.º Mário Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria

Marques Ribeiro declararam o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------



-------- “Abstemo-nos porque entendemos que quem é proprietário de lotes naquela zona e edificou ali, fê-lo nos

pressupostos de que a Praça se destinava à circulação de pessoas e à realização de eventos. Entendemos que era

importante salvaguardar o interesse dos comércios ali instalados ou a instalar na medida em que há espaços

privados que serviriam para a instalação de um estabelecimento deste tipo. Finalmente, se a Câmara Municipal

entende que faz falta a existência de uma infraestrutura deste género na Praça, deve recorrer à figura do concurso

público.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Entretanto, e porque estava presente na Sala de Reuniões o requerente, Senhor Silvério Ferreira Louro, o

Senhor Presidente da Câmara Municipal perguntou ao mesmo se concordava com o teor desta deliberação, tendo o

mesmo respondido que concordava com a mesma. -----------------------------------------------------------------------------

9 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ------

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

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 28/05/2010 a

09/06/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta

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

C - OBRAS PARTICULARES

1 - ELISE SANTOS CAETANO E RAPHAEL SANTOS CAETANO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º

N.º 247/05 – Foi presente o processo de obras n.º 247/05, de que é titular Elise Santos Caetano e Raphael Santos

Caetano, residentes na Rua da Liberdade, n.º 46, lugar de Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, concelho de Vagos, a

apresentarem um pedido de comunicação prévia de obras de alteração e ampliação de um edifício comercial e

habitacional, com estacionamento e muros, pelo prazo de 3 anos, relativamente ao prédio situado na Rua Principal,

da mesma freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Analisadas as informações técnicas da Divisão de Obras Particulares, de 14/04/2010, e Divisão de

Planeamento e Urbanismo, de 26/04/2010, a Câmara Municipal considerando que pretende a reformulação e

requalificação do centro urbano da freguesia de Ponte de Vagos, fixando para o centro urbano o máximo de 3 pisos,

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes, de acordo com o previsto nos artigos 46º e 47º do

Regulamento do PDM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - EDGAR JOEL LEITE MARQUES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 15/2007 - Presente o

requerimento do Senhor Edgar Joel Leite Marques, residente na Rua das Cavadas, n.º 10, Freguesia de Santa Joana,

Aveiro, titulado do processo de obras n.º 15/2007, a solicitar a prorrogação do prazo para execução das obras de

construção, e analisadas as informações da Divisão de Obras Particulares, datada de 21/04/2010, e parecer Jurídico,

de 26/04/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido do requerente, porquanto o mesmo não



justifica, nos termos da lei, o pedido de prorrogação. --------------------------------------------------------------------------

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar o requerente, ser intenção desta Câmara Municipal, declarar a

caducidade do processo de que é titular, nos termos do parecer jurídico datado de 26/04/2010, junto aos autos,

fixando o prazo de 10 dias para nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., reclamar, querendo. --------------------

3 - RAÚL DA ROCHA MARTINS - LOTEAMENTO URBANO- PROC.º N.º 8/2004 – Presente o loteamento,

em que é requerente Raúl da Rocha Martins a solicitar a alteração da posição do polígono de implantação dos

anexos, bem como a apresentar alterações aos arranjos exteriores executados no decorrer das obras de urbanização.

-------- A Câmara Municipal, após analisar a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, deliberou, por

unanimidade, aprovar a alteração do loteamento. -------------------------------------------------------------------------------

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 - RECLAMAÇÃO DE MARIA EMÍLIA MARQUES SILVA CONTRA FERNANDO LICÍNIO LOPES E

ESPOSA, ORQUÍDIA LA SALETE DA SILVA – Foi presente o processo respeitante à queixa apresentada por

Maria Emília Marques Silva contra Fernando Licínio Lopes e esposa, Orquídia La Salete da Silva, relativamente a

um estabelecimento comercial, denominado “Duna Verde”, que se encontra em funcionamento na Rua da Floresta,

lugar da Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos. ---------------------------------

-------- A este propósito se refere a deliberação camarária de 03/03/2010. --------------------------------------------------

-------- Sobre o assunto o Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: “Tendo em consideração o

deliberado em 03/03/2010, e notificada a reclamante e reclamado em 26/03/2010, e não constando do processo

oposição, reclamação, impugnação ao aí deliberado, proponho que a Câmara Municipal delibere notificar os

reclamados, Fernando Licínio Lopes e Orquídea La Salete da Silva para, no prazo de 10 dias seguidos procederem

ao encerramento do seu estabelecimento comercial destinado à restauração, denominado Duna Verde, suspendendo

a actividade até à emissão de autorização de utilização para o citado estabelecimento comercial e edifício, uma vez

que quer o edifício quer o uso do seu rés-do-chão não se acham licenciados e o estabelecimento não reúne sequer

condições para laborar, conforme pareceres técnicos, jurídicos e das entidades consultadas. ”---------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - ANIMAR VAGOS 2010 - III MOVIMENTO HIP-HOP VAGOS 2010 - COMPARTICIPAÇÃO DE

PRÉMIOS DE CONCURSO - Presente a informação da Técnica Superior de Turismo, Catarina Ribeiro, datada de

17/05/2010, a informar que no âmbito do projecto “Animar Vagos 2010”, irá realizar-se no dia 10/07/2010, o



concurso de dança hip-hop, integrado no evento “III Movimento Hip-Hop Vagos 2010”. -------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir como prémios do concurso supramencionado, com

referência aos três melhores classificados, os seguintes valores: --------------------------------------------------------

•••• 1º Prémio – 300,00 € (trezentos euros); --------------------------------------------------------------------------------

•••• 2º Prémio – 200,00 € (duzentos euros); --------------------------------------------------------------------------------

•••• 3º Prémio – 100,00 € (cem euros). --------------------------------------------------------------------------------------

3 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de

15/06/2010, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Ao abrigo das competências que a Lei me confere, quanto à Regulamentação do Trabalho e Trabalho

Extraordinário nos Serviços Municipais, apresento a seguinte proposta: ----------------------------------------------------

1) Considerando que os vários serviços (condução de máquinas, limpeza de vias e praias, recolha de lixo,

alcatroamentos, fiscalização, organização e montagem de eventos desportivos e culturais) são

executados por assistentes operacionais e assistentes técnicos, com aptidões para o cargo e para o

exercício de funções; ------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Considerando que há trabalhos que devem ser executados pelos mesmos trabalhadores em regime

contínuo até à sua conclusão, excedendo, por isso, o horário normal de trabalho; -------------------------

3) Considerando que não se justifica a admissão de novos trabalhadores, face ao número de horas

extraordinárias que se prevê realizar por cada funcionário, por dia, por semana, mês e ano, e, bem pelo

contrário quer em termos económicos quer em termos sociais, é aconselhável a execução daquelas

obras e serviços pelos mesmos funcionários; ---------------------------------------------------------

4) Considerando que a Lei permite, nestas condições, ultrapassar o limite das cem horas extraordinárias

previstas, e não se aplicando máximos do artigo 161º, nº 3, da Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro. ----

--------- Assim sendo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Determino o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------

− Que se ultrapasse o número máximo de horas extraordinárias, previstas nos termos do artigo 161º,

nº 1, da Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, por força do seu artigo nº 161º nº 2, alínea a), uma vez

que todos este trabalho se encontra abrangido pelo seu artigo 160º, nº 1; -------------------

− Que devem ser respeitados os limites salariais previstos no artigo 161º, nº 2, do citado Diploma

Legal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Que as divisões não poderão exceder o número máximo total de horas do conjunto dos seus

funcionários; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

− Que o registo das horas extraordinárias seja elaborado de acordo com o modelo aprovado pela



Portaria nº 609/2009, de 05 de Junho; -----------------------------------------------------------------------

− Que a presente proposta se aplique ao ano de 2010, com início no dia 01 de Janeiro e termo a 31

de Dezembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

− Que as horas extraordinárias deverão ser processadas quando confirmadas pelos Srs. Chefes de

Divisão, parecer do Sr. Coordenador nos Serviços Operacionais e aprovação conjunta dos Srs.

Vereadores Dr. Marco Domingues e Dr. Silvério Regalado; ---------------------------------------------

− Que a deliberação da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Vagos, realizada no dia 12 de

Junho de 2009, seja rectificada, uniformizando-se com o presente despacho, nos termos seguintes:

onde consta “ Determino que se ultrapasse o número máximo de horas extraordinárias, previsto

nos termos do artigo 161º, nº 1, alínea a)”, deverá constar “Determino que se ultrapasse o número

máximo de horas extraordinárias, previsto nos termos do artigo 161º, nº 1”, da Lei nº 59/2008, de

11 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------

− Submeta-se o presente despacho a aprovação da Câmara Municipal de Vagos.” ---------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e

2 votos contra (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques

Ribeiro), aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------------------------

--------DECLARAÇÃO DE VOTO: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina

Maria Marques Ribeiro declararam o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------

-------- “Não duvidamos que a Câmara Municipal ao longo do ano tenha necessidade de que os seus trabalhadores

façam mais horas do que as que constam do seu horário. No entanto, não votamos favoravelmente uma matéria

destas, que prevê retroactividade relativamente a questões que são de gestão corrente e portanto deviam estar

antecipadamente acauteladas. Pedíamos ainda, que trimestralmente nos fosse entregue uma relação das horas

extraordinárias do pessoal da Câmara Municipal e em que eventos ou obras foram efectuadas.” ------------------------

4 - MAPA DE PESSOAL - 1ª ALTERAÇÃO - Nos termos e para efeitos do disposto no nº 3, do artigo 5º, da Lei

nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia

Municipal, para apreciação e votação, a primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Vagos, 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. -------------------------------------------------------------------

5 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - APROVAÇÃO DO PLANO

DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o

despacho do Sr. Presidente datado de 14/06/2010, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra

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



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 da Divisão Administrativa, tendo

terminado a reunião às 17:55 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------


