
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 3/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

--------- No dia 3 de Fevereiro 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 

Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, com a presença dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Vereador Marco António Ferreira Domingues informou a Câmara 

Municipal que presidia à presente reunião, em virtude do Senhor Presidente da Câmara e da Senhora Vice-

Presidente da Câmara Municipal se encontrarem ausentes, em Lisboa, para uma reunião com o Senhor Secretário de 

Estado da Educação, a fim de tratarem de assuntos relacionados com os Centros Escolares. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Senhor Presidente da 

Câmara e pela Senhora Vice-Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se dar início ao período constante da Ordem do Dia 

e o Senhor Vereador Marco António Ferreira Domingues, usou da palavra para dizer que a maioria dos assuntos 

que constam da Ordem do Trabalhos dizerem respeito a matérias do pelouro do Senhor Presidente da Câmara, pelo 

que propõe que seja fixada a realização de uma reunião extraordinária para a próxima quarta-feira, dia 10/02/2010, 

com início às 15:00 horas, para análise dos assuntos objecto da Ordem do Dia e outros que eventualmente sejam 

necessários apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador. --- 

-------- 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, tendo terminado a reunião 

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


