
 

 

ACTA Nº 19 

Acta da Reunião Ordinária do dia 31 de Outubro de 2005 

--------- No dia 31 de Outubro de 2005,  pelas nove 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 dos senhores vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, Profª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor Oliveira Santos e Dr. 

Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa,  Chefe 

de Divisão Administrativa..----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade justificar a falta, tendo em conta que a mesma se deve ao 

falecimento do pai do Sr. Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, endereçar ao Sr. Vereador, votos de pesar pelo 

referido motivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL – MARCAÇÃO DE DATA - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, e nos termos dos nºs 1 e 2 do artº 62º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, reunir ordinariamente na 2ª e 4ª Sexta-feira de cada mês, pelas 14,30 horas, determinando 

ainda que a última  reunião de cada mês seja pública.---------------------------------------------------------------------------

--------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, não realizar no próximo dia 11 de Novembro a primeira reunião do 

referido mês, sendo que a mesma passará  para o dia 14.------------------------------------------------------------------------

--------- Deverá ser publicado Edital, tendo em vista o conhecimento dos munícipes, nos termos do nº 2, do citado 

artigo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA –  Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, delegar no Presidente da Câmara as competências previstas nas alíneas b), c), 

d), e), f), g), l), m), n), q), r), s), t), u), v), x), z), aa), e bb) do nº 1; d), e), f), g), h), i), l), m), do nº 2; b) do nº 3; c) e 

e) do nº 4; a), b), c) e d) do nº 5; e b) e d) do nº 7, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 8 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, devendo a Câmara ser informada das decisões geradoras de 

custo ou proveito financeiro proferidas ao abrigo da delegação de competências, na reunião que imediatamente se 

lhes seguir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS – O Sr. Presidente informou a Câmara Municipal das funções que fixou 

para cada um dos Srs. Vereadores nomeados a meio tempo, e que são as seguintes: ---------------------------------------

--------- Dr. Carlos Manuel Simões das Neves – Administração, Finanças, Desenvolvimento Económico e 

Ambiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Profª Albina Maria de Oliveira Rocha – Educação, Cultura e Acção Social.---------------------------------------

--------- Fernando Ferreira Capela – Serviços Operativos, Associativismo, Juventude, Desporto, Infraestruturas 

Desportivas e Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Dr. Marco António Ferreira Domingues – Inovação, Informação e Comunicação.--------------------------------

--------- Informou ainda que, ele próprio fica com o Planeamento, Urbanismo, Obras Públicas e Protecção Civil.-----   

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

autorizar o Sr. Presidente da Câmara 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 transportes, 

ajudas de custo e horas extraordinárias e despesas de representação do pessoal dirigente; 2 – Ajudas de custo e 

de transportes aos membros da Autarquia; 3 – Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de 

representação ao Sr. Presidente da Câmara e Vereadores em Regime de Permanência, remunerações e 

subsídios aos elementos que constituem os Gabinetes de Apoio pessoal do Sr. Presidente da Câmara e 

Vereadores, bem como as 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 – Pagamentos a 

diversas entidades por Operações de Tesouraria; 7- Encargos com empréstimos e leasing, se for o caso disso; 8 

– Fornecimento de energia eléctrica; 9 – Pagamento de Impostos por Lei; 10 – Comparticipação  ao GAT e 

encargos com assistência técnica prestada ao Município; 11 – Pagamento de comparticipação da Câmara 

Municipal à ACASA, ADSE, Segurança Social, C.G.A.; 12 – Seguros efectuados pela Câmara Municipal.------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5  –  GABINETE 

DE APOIO PESSOAL DO SR. PRESIDENTE: - Informou o Sr. Presidente que nomeou como Chefe do Seu 

Gabinete de Apoio o Sr. João Carlos Regalado Loureiro, ficando a demais composição do GAP para as 

próximas reuniões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – SANDRA ISABEL DE ALMEIDA CLARO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 7/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 7/2005, de que é requerente Sandra Isabel de Almeida Claro, residente em Vagos, 

que solicita informação sobre a construção de moradia, anexos e muros em Ouca.-----------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal delibera,  por  unanimidade, deferir o  pedido  nas  condições da  informação  técnica 

datada de 4/10/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – SÉRGIO PAULO ALVES DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 12/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 12/2005, de que é requerente Sérgio Paulo Alves  da Silva, residente em 

Salgueiro, que solicita informação sobre a construção de moradia em Salgueiro.-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 11/03/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 --------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº5-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 9,55 horas.------- 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  


