
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 20/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2010 

 

--------- No dia 1 de Setembro 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. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ----------- 

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

presente reunião, pelos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira, por se encontrar de férias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 17/10 

de 21/07/2010, 18/10 de 04/08/2010 e 19/10 de 18/08/2010. ------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 31 de 

Agosto de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 54.430,02 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos 

adicionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - EUGÉNIO DA SILVA SANTOS - CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício de Eugénio da Silva 

Santos, residente na Rua Eng.º Humberto Mendes Correia, Vagos, a solicitar o fornecimento de mão de obra e 

materiais para a construção de um muro, sito em Ouca, esquina Rua Ernesto Neves/Rua da Cadeia, pela 

demolição da moradia aí existente, em virtude de se encontrar em mau estado de conservação e colocar em risco 

os utentes da via pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Fornecer os materiais necessários para a construção do muro; --------------------------------------------------- 

2. Informar o requerente de que a altura do muro é de 1 metro; ---------------------------------------------------- 

3. Reconhecer a cedência gratuita da área para domínio público para efeitos de eventual futuro 



 

licenciamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Solicitar à Divisão de Serviços Operativos que determine exactamente a área cedida e os materiais 

necessários para o efeito, para posterior deliberação; ------------------------------------------------------------- 

5. Isentar o requerente do pagamento da respectiva licença. -------------------------------------------------------- 

4 - CASDSC - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - 

PEDIDO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE EM OBRA – Em virtude do 

Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins júnior, ser Presidente da Direcção da Comissão de Apoio 

Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, e consequentemente a sua ausência levar à falta de quórum nesta 

reunião, o Senhor Presidente da Câmara retirou o assunto, tendo em vista apreciá-lo mais tarde ou em próxima 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - FEPICOP - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS - ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS PARA EFEITOS DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL 

– Atendendo ao facto de que a conjuntura económica em que o país atravessa e bem assim o sector de construção 

civil, faz sentido que o Município mantenha os preços estipulados para as suas estimativas. -------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter os valores actualmente em vigor, 

das estimativas orçamentais para efeitos de licenciamento municipal. ---------------------------------------------------- 

6 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - Presente uma 

proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada do dia 27 de Agosto de 2010, a 

propor a alteração do mapa de pessoal para criação de um lugar de Técnico Superior de Biblioteca e 

Documentação, quatro Assistentes Técnicos de Biblioteca e Documentação, dois Assistentes Administrativos, 

um Técnico Superior de Informática, no serviço de Bibliotecas da Divisão da Educação e Cultura da Câmara 

Municipal de Vagos, em regime de contrato em Funções Públicas por tempo indeterminado, um Técnico 

Superior de Arquivo, no serviço de Arquivo da Divisão da Educação e Cultura da Câmara Municipal. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior), proceder à criação de 

um lugar de Técnico Superior de Biblioteca e Documentação, quatro Assistentes Técnicos de Biblioteca e 

Documentação, dois Assistentes Administrativos, um Técnico Superior de Informática, no serviço de Bibliotecas 

da Divisão da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Vagos, em regime de contrato em Funções Públicas 

por tempo indeterminado, um Técnico Superior de Arquivo, no serviço de Arquivo da Divisão da Educação e 

Cultura da Câmara Municipal, conforme proposta apresentada, devendo a referida alteração ser remetida à 

Assembleia Municipal, para aprovação nos termos da Lei em vigor. ------------------------------------------------------ 

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



 

 

 

 

 

 

 

-------- “Abstenho-me porque considero que as alterações ao mapa de pessoal devem resultar de uma análise dos 

lugares do quadro preenchidos e a preencher e da sua adequabilidade às necessidades e não de propostas isoladas 

que dificultam a visão das alterações em termos de conjunto. -------------------------------------------------------------- 

-------- Na análise da conta de gerência constatou-se que em 2009 houve um aumento significativo da despesa 

corrente. E, conforme já referenciámos anteriormente, tem havido neste mandato um acréscimo de recursos 

humanos, o que irá aumentar as despesas com pessoal em contra corrente relativamente com tudo aquilo que 

hoje é feito em qualquer empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, é da competência do executivo ajustar o quadro às necessidades que entender por bem e gerir os 

recursos humanos da forma que melhor entender para poder cumprir o que prometeu. Pelo que, ainda que 

consideremos que seria de procurar fazer uma gestão mais racional dos recursos existentes em vez de aumentar o 

quadro, optámos pela abstenção nesta alteração ao mapa de pessoal.” ---------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

declarou o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“ Na sequência da declaração de voto do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

considero o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. As alterações ao mapa de pessoal quem têm sido propostas são consequência da reorganização dos 

Serviços Municipais, tal como aprovado em reunião da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 

julgo que por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As competências afectas aos respectivos serviços são hoje e a alguns anos a esta parte asseguradas por 

trabalhadores em regime de prestação de serviços ou em regime de contrato a termo certo. ---------------- 

3. O efectivo recrutamento para o mapa de pessoal com elementos das mesmas características promove a 

redução dos custos com pessoal, uma vez que, o regime em que os técnicos de hoje prestam e que vêem 

prestando de alguns anos a esta parte, oneram a autarquia de forma superior ao regime de funções 

públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Todos os recursos humanos necessários ao bom exercício de funções foram acautelados na 

reorganização dos serviços municipais, infelizmente não podendo constar do mapa de pessoal para o 

ano de 2010, porquanto o mesmo foi aprovado em Abril com o orçamento e a organização dos serviços 

foi aprovada em Maio após o orçamento. --------------------------------------------------------------------------- 

5. Por outro lado, excluindo as cinco alterações promovidas por questões de instalação do SIADAP, em 

regime de mobilidade interna, as presentes alterações e as que a seguir aqui virão, embora resultando de 

competências impostas por Lei, não gerarão despesa em 2010, esperando que o processo de 

recrutamento seja de tal forma célere que reduza mesmo a despesa em 2011, com o provimento nos 



 

respectivos lugares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, não se trata de contratar ou vincular à autarquia um maior número de funcionários do que 

aqueles que já se acham vinculados por uma relação jurídica que não a de emprego público ou cumprir 

imposições legais, como exemplo, a biblioteca municipal que obriga à constituição de um quadro composto por 

quatro pessoas, piscina municipal que obriga à constituição de um quadro de duas pessoas.” ------------------------- 

7 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - DIVISÃO DE 

DESPORTO - Presente uma proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datado do dia 30 

de Agosto de 2010, a propor a alteração do mapa de pessoal para criação de dois lugares de Técnico Superior de 

Desporto, em regime de contrato em Funções Públicas por tempo indeterminado. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior), proceder à criação de 

dois lugares de Técnicos Superior de Desporto, em regime de contrato em Funções Públicas por tempo 

indeterminado, conforme proposta apresentada devendo a referida alteração ser remetida à Assembleia 

Municipal, para aprovação nos termos da Lei em vigor. -------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “Abstenho-me porque considero que as alterações ao mapa de pessoal devem resultar de uma análise dos 

lugares do quadro preenchidos e a preencher e da sua adequabilidade às necessidades e não de propostas isoladas 

que dificultam a visão das alterações em termos de conjunto. -------------------------------------------------------------- 

-------- Na análise da conta de gerência constatou-se que em 2009 houve um aumento significativo da despesa 

corrente. E, conforme já referenciámos anteriormente, tem havido neste mandato um acréscimo de recursos 

humanos, o que irá aumentar as despesas com pessoal em contra corrente relativamente com tudo aquilo que 

hoje é feito em qualquer empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, é da competência do executivo ajustar o quadro às necessidades que entender por bem e gerir os 

recursos humanos da forma que melhor entender para poder cumprir o que prometeu. Pelo que, ainda que 

consideremos que seria de procurar fazer uma gestão mais racional dos recursos existentes em vez de aumentar o 

quadro, optámos pela abstenção nesta alteração ao mapa de pessoal.” ---------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

declarou o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“ Na sequência da declaração de voto do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

considero o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. As alterações ao mapa de pessoal quem têm sido propostas são consequência da reorganização dos 

Serviços Municipais, tal como aprovado em reunião da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 



 

 

 

 

 

 

 

julgo que por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As competências afectas aos respectivos serviços são hoje e a alguns anos a esta parte asseguradas por 

trabalhadores em regime de prestação de serviços ou em regime de contrato a termo certo. ---------------- 

3. O efectivo recrutamento para o mapa de pessoal com elementos das mesmas características promove a 

redução dos custos com pessoal, uma vez que, o regime em que os técnicos de hoje prestam e que vêem 

prestando de alguns anos a esta parte, oneram a autarquia de forma superior ao regime de funções 

públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Todos os recursos humanos necessários ao bom exercício de funções foram acautelados na 

reorganização dos serviços municipais, infelizmente não podendo constar do mapa de pessoal para o 

ano de 2010, porquanto o mesmo foi aprovado em Abril com o orçamento e a organização dos serviços 

foi aprovada em Maio após o orçamento. --------------------------------------------------------------------------- 

5. Por outro lado, excluindo as cinco alterações promovidas por questões de instalação do SIADAP, em 

regime de mobilidade interna, as presentes alterações e as que a seguir aqui virão, embora resultando de 

competências impostas por Lei, não gerarão despesa em 2010, esperando que o processo de 

recrutamento seja de tal forma célere que reduza mesmo a despesa em 2011, com o provimento nos 

respectivos lugares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, não se trata de contratar ou vincular à autarquia um maior número de funcionários do que 

aqueles que já se acham vinculados por uma relação jurídica que não a de emprego público ou cumprir 

imposições legais, como exemplo, a biblioteca municipal que obriga à constituição de um quadro composto por 

quatro pessoas, piscina municipal que obriga à constituição de um quadro de duas pessoas.” ------------------------- 

8 - FUNDO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO - Presente a proposta da Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 30/08/2010, 

para a criação de um “Fundo para Despesas de Funcionamento Pedagógico e Administrativo dos 

Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo de Ensino Básico”. ------------------------------- 

-------- O fundo em questão destina-se a dotar os estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e Ensino Básico de 

um orçamento que permita que todos os educandos tenham acesso, em condições de igualdade, a novas 

competências curriculares indispensáveis para a sua futura vida activa e é constituído da seguinte forma: ---------- 

•••• Valor definido para cada Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, no ano lectivo de 2010/2011, é de 

30,00 € por aluno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Valor definido para cada Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011, é de 20,00 

€ por aluno; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

•••• O montante total a disponibilizar para o presente ano lectivo é de 31.916,00 € (trinta e um mil, 

novecentos e dezasseis euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Sr.ª Vereadora, devendo a 

Divisão Financeira cabimentar a importância acima mencionada. --------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou ainda a Câmara Municipal, dar conhecimento aos Educadores / Professores da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - BEST AVEIRO - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OS TECHONOLOGY - PEDIDO DE 

APOIO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ---- 

10 - DELEGAÇÃO 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 13/08/2010 a 

26/08/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

-------- E, quando eram cerca das 16:10 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - FERNANDO JULIÃO - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 5/10 – Presente o processo em que é 

requerente o Senhor Fernando Julião, a solicitar informação prévia para autorização da construção de um 

imóvel/estabelecimento industrial destinado a armazenamento de componentes e acessórios para veículos 

automóveis, armazenamento de pneus, comercialização e mudança, centro de inspecção de veículos e lavagem 

de veículos, sito no lote 3 da parcela A do Parque Empresarial de Soza. ------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente propôs que se delibere nos seguintes termos: ----------------------------------------------- 

•••• Informar o requerente de que no lote 3 do Parque Empresarial de Soza, poderá desenvolver um edifício 

destinado a armazenagem, submetê-lo ao regime de propriedade horizontal e no seguimento da 

actividade de armazenagem ligada ao ramo e indústria automóvel poderá armazenar componentes e 

acessórios para veículos automóveis, pneus, combustíveis, etc.; ------------------------------------------------ 

•••• Mais informar, que associado à actividade principal de armazenagem poderá aí comercializar esses 

produtos e prestar os serviços associados ao mesmo, como por exemplo, abastecimento de 

combustíveis, reparação de viaturas, inspecções e venda de veículos, lavagem, etc. ------------------------- 

-------- Assim sendo, no futuro acto de licenciamento de qualquer construção a função serviço deve estar 

intimamente ligada e ser consequência da actividade principal de armazenagem. --------------------------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e com 2 

abstenções (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 serem os serviços propostos importantes para aquela zona do território, mas entendemos 

que o licenciamento deve ser feito no respeito por aquilo que está regulamentado para aquela parcela da Zona 

Industrial de Soza, não nos parecendo isso claro nos pareceres técnicos que estão juntos no processo.”------------- 

2 - CERÂMICA DE VAGOS, LDA. - DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DA 

CERÂMICA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de 

trabalhos, para que seja efectuado o levantamento das construções existentes, conforme consta da informação 

técnica de 17/06/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - SANDRA CRISTINA DE JESUS CAPELA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 91/2010 – Foi 

presente o processo de obras particulares, n.º 91/2010, em que é titular Sandra Cristina de Jesus Capela, residente 

na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 70, Lombomeão, Vagos, a requerer licença para construção de moradia, 

anexos e muros num terreno sito na Rua Principal, no lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos. -------- 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara propôs o seguinte: --------------------------------------------- 

-------- “O afastamento de 3 metros à extrema prende-se com a possibilidade da requerente poder abrir vãos, 

janelas, não frestadas sobre o terreno do vizinho. Ora a partir da zona em que a construção principal apresenta 

um afastamento inferior a 3 metros não se verifica a abertura de quaisquer vãos. Assim sendo, proponho que se 

aprove o projecto.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de licenciamento. ----------------------- 

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento urbano, nas condições da 

informação técnica datada de 14/06/2010, e da informação da Coordenadora Técnica da Secção de Obras 

Particulares de 30/08/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 - REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - MARCAÇÃO DE DATA – Considerando que alguns dos 

Senhores Vereadores exercem as funções de professor (a) e manifestaram a vontade das reuniões camarárias 

realizarem-se às Terças-Feiras, a Câmara Municipal, para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 62º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou, por 

unanimidade, reunir ordinariamente na 1ª e 3ª Terça-Feira de cada mês, com início às 15:00 horas e tolerância de 

30 minutos, bem como, determinar como pública a última reunião ordinária de cada mês. ---------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente que, caso a reunião ordinária coincida com dia feriado, a mesma terá 

lugar no primeiro dia útil seguinte, com início à mesma hora, atrás referida. -------------------------------------------- 

-------- Deverá ser publicado Edital, tendo em vista o conhecimento dos Munícipes, nos termos do n.º 2, do artigo 

atrás citado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando ainda que o ano lectivo inicia-se no dia 13 de Setembro de 2010, a Câmara Municipal 

deliberou ainda, e por unanimidade, que a próxima reunião de Câmara Municipal seja desde já antecipada e 

realizada na Terça-Feira, dia 14 de Setembro de 2010, com inicio à hora atrás referida. ------------------------------- 

2 - 3ª 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 

3ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

90.000,00 €, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

3 - 2ª 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 

2ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

5.000,00 €, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude ser Presidente da Direcção da Instituição. --- 



 

 

 

 

 

 

 

4 - CASDSC - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - 

PEDIDO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE EM OBRA – Presente o ofício 

da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 02/07/2010, a solicitar a 

disponibilização de um técnico coordenador de Segurança, Higiene e Saúde em Obra, para a empreitada de 

Construção de Centro de actividades Ocupacionais da CASDSC. --------------------------------------------------------- 

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

-------- Tendo em consideração que a Técnica em questão assegurou a Coordenação e Segurança da primeira fase 

das obras que a Instituição anda a levar a cabo, é de todo o interesse que o faça também nesta segunda fase. ------ 

-------- Seguidamente, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de 

Reuniões, reassumindo as suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------ 


