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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2018, de 08 de novembro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia oito de novembro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e cinquenta e um minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, 

sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula 

Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – ALTERAÇÃO ---------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDGF, de 05 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Em reunião de 26 de outubro de 2017 a Câmara Municipal deliberou sobre a forma de abertura 

e movimentação das contas bancárias, atento o disposto no ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, cabendo 

à funcionária Maria Luísa Pessoa dos Santos a respetiva assinatura em conjunto com os membros 

do órgão executivo indicados, sendo substituída nas suas faltas e impedimentos pelo funcionário 

Simão Pedro da Rocha Rodrigues. Perante a necessidade de proceder à substituição do 

funcionário Simão Pedro da Rocha Rodrigues nesta tarefa, por sua solicitação, proponho que a 
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mesma passe a ser executada pela funcionária Elsy Martins dos Santos, devendo o assunto ser 

objeto de deliberação da Câmara Municipal.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de novembro de 2018: “À Reunião 

de CM.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de substituição do Assistente 

Técnico, Simão Pedro da Rocha Rodrigues pela Técnica Superior, Elsy Martins dos Santos, pelo que, 

a Assistente Técnica Maria Luísa Pessoa dos Santos, será substituída nas suas faltas e impedimentos 

pela Técnica Superior, Elsy Martins dos Santos. ----------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, registar um agradecimento ao Assistente Técnico, Simão Pedro da 

Rocha Rodrigues, pela sua disponibilidade. ------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DGF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e cinco 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 


