
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – Reunião 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada

2017, a Primeira Reunião de Câmara do mandato autárquico 2017/2021, que teve o seu início 

com a tomada de posse do passado dia 23OUT17

 

 

1. Designação do Vice-Presidente da 

inteiro, e atribuição dos Pelouros

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão do Presidente CMA de 

designação dos Vereadores Jorge Manuel Mengo Ratola e Luís Miguel Capão Filipe para 

exercerem funções em regime de tempo inteiro

2017. Por proposta do Presidente CMA, o Executivo Municipal 

mais três Vereadores para exercerem as 

início a 28 de outubro, sendo essa condição atribuída pelo Presidente aos Vereadores

Carvalho, João Machado e Rosá

de exclusividade.  

O Executivo Municipal 

Mengo Ratola para Vice-Presidente da C

Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

O Executivo Municipal tomou ainda conhecimento da decisão do Presidente da CMA 

relativa à atribuição de Pelouros, dando
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de Câmara – 27 de outubro de 2017

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje sexta-feira, dia 

, a Primeira Reunião de Câmara do mandato autárquico 2017/2021, que teve o seu início 

com a tomada de posse do passado dia 23OUT17.  

Presidente da Câmara e dos Vereadores em regime de tempo 

, e atribuição dos Pelouros 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão do Presidente CMA de 

designação dos Vereadores Jorge Manuel Mengo Ratola e Luís Miguel Capão Filipe para 

regime de tempo inteiro e exclusividade, com efeitos a 24 de outubro de 

Por proposta do Presidente CMA, o Executivo Municipal deliberou aprovar

Vereadores para exercerem as respetivas funções em regime de tempo inteiro

sendo essa condição atribuída pelo Presidente aos Vereadores

Rosário Carvalho que também vão exercer o seu mandato em regime 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da designação do Vereador Jorge Manuel 

Presidente da CMA, a quem cumpre, nos termos legais, substituir o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos.  

O Executivo Municipal tomou ainda conhecimento da decisão do Presidente da CMA 

Pelouros, dando-se nota pública dessa importante decisão:
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Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 

dia 27 de outubro de 

, a Primeira Reunião de Câmara do mandato autárquico 2017/2021, que teve o seu início 

Câmara e dos Vereadores em regime de tempo 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão do Presidente CMA de 

designação dos Vereadores Jorge Manuel Mengo Ratola e Luís Miguel Capão Filipe para 

, com efeitos a 24 de outubro de 

deliberou aprovar a fixação em 

funções em regime de tempo inteiro, com 

sendo essa condição atribuída pelo Presidente aos Vereadores Rita 

seu mandato em regime 

eador Jorge Manuel 

, a quem cumpre, nos termos legais, substituir o 

O Executivo Municipal tomou ainda conhecimento da decisão do Presidente da CMA 

se nota pública dessa importante decisão: 



 
 
 

Presidente José Agostinho Ribau Esteves: 

- Educação e Desporto 

- Desenvolvimento Económico e Emprego 

- Obras Municipais 

- Planeamento e Ordenamento 

 
Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola  

– Mobilidade e Transportes 

- Segurança e Proteção Civil 

- Serviços Urbanos e Gestão do Espaço Público 

 
Vereadora Rita Carvalho 

- Atendimento e Modernização Administrativa 

- Habitação Social 

- Ria, Mar e Vouga 

 

Vereador João Machado 

– Ambiente  

- Cidadania, Juventude e Seniores  

- Empreendedorismo 

 

Vereador Luís Miguel Capão Filipe  

– Cultura e Turismo 

- Mercados e Feiras 

- Saúde 

- Toponímia e História Urbana 

 

Vereadora Rosario Carvalho 

- Ação Social 

- Obras Particulares 

 



Importa referir que o Presidente assume também a Administração Geral e os Recursos 

Humanos, o Vereador Jorge Ratola assume a gestão da área da Floresta e a Vereadora Rita 

Carvalho a gestão das Contraordenações. 

 

 

2. Periodicidade e marcação das datas e horários das Reuniões da Câmara ordinárias 
 

O Executivo Municipal deliberou fixar a periodicidade quinzenal para a realização das 

reuniões de Câmara ordinárias, que terão lugar nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada 

mês, com início às 15.30 horas. As reuniões a realizar nas primeiras semanas do mês serão 

públicas, sendo o período de intervenção do público fixado a partir das 17.30 horas. As reuniões 

a realizar nas terceiras semanas de cada mês serão privadas. 

Quando a data da reunião de Câmara coincidir com um Feriado Nacional ou Municipal a 

reunião ordinária realizar-se-á na quarta-feira anterior.  

 Assim, a segunda Reunião do Executivo Municipal terá lugar na próxima quinta-feira, dia 

02 de novembro, pelas 15h30, nos Paços do Concelho, com carácter público.  

 

 

3. Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara para o 
Mandato 2017 - 2021 
 

Considerando que a Delegação de Competências constitui um instrumento de 

simplificação destinado a conferir eficácia à gestão administrativa, permitindo mais celeridade 

aos processos e simplificação de procedimentos, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 

Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara.  

O Presidente da CMA informou o Executivo Municipal que, por seu despacho, serão 

também Delegadas Competências em todos os Vereadores a tempo inteiro assim como em 

algumas Chefias de Divisão (Gestão Urbanística, Divisão Jurídica, Divisão de Administração 

Geral).  

 

 

4. Nomeação dos membros das Comissões Liquidatárias das Empresas Municipais 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta do Presidente da CMA de 

Nomeação dos membros das Comissões Liquidatárias das Empresas Municipais 

 



 
» Aveiro-Expo – Parque de Exposições, EM – em Liquidação 

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal 

Vogal: Luís Miguel Capão Filipe, Vereador da Câmara Municipal 

 
 

» Moveaveiro – Empresa Municipal de Mobilidade, EM – em Liquidação 

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal 

Vogais: Jorge Manuel Mengo Ratola e Rosário Lopes Carvalho, Vereadores da Câmara 

Municipal 

 
» TEMA – Teatro Municipal de Aveiro, EM – em Liquidação 

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal  

Vogais: Luís Miguel Capão Filipe e Rosário Lopes Carvalho, Vereadores da Câmara 

Municipal 

 
» EMA – Estádio Municipal de Aveiro, EM – em Liquidação 

Presidente: José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal 

Vogais: Rosário Lopes Carvalho, Vereadora da Câmara Municipal e Rogério Paulo dos 

Santos Carlos, Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
 

5. Composição do Gabinete de Apoio ao Presidente e aos Vereadores 
 

O Presidente CMA informou o Executivo Municipal da composição do Gabinete de Apoio 

ao Presidente e aos Vereadores, embora dando nota que o gabinete ainda se encontra 

incompleto. Já se encontram em exercício de funções as seguintes pessoas: 

- Chefe de Gabinete: Guilherme Carlos; 

- Adjunto: Rogério Carlos; 

- Secretária do Presidente: Paula Freire; 

- Secretária dos Vereadores: Eugénia Teixeira. 

 

Para conhecimento dos(as) Senhores(as) Jornalistas informamos que a interlocução da 

Comunicação Social com o Gabinete do Presidente e dos Vereadores é feita pelo Chefe de 

Gabinete do Presidente CMA.  

 



 

6. Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal e o Exército Português  
 

O Executivo deliberou tomar conhecimento e ratificar a adenda ao Protocolo de 

Colaboração entre a CMA e o Exercito Português (EP), assinado no passado dia 01 de julho na 

Cerimónia do Hastear da Bandeira Azul realizada em São Jacinto, visando a constituição de 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes para a realização da empreitada de construção da 

vedação poente do RI10, resultado na negociação entre a CMA e o EP.  

Com esta decisão está dado mais um importante passo para a concretização do 

importante objetivo de ativar um acesso ao Molhe Norte da Barra e da Ria de Aveiro. 

 

 

7. Ratificações de Despachos  
 

O Executivo Municipal deliberou ratificar um conjunto de despachos de decisão que o 

Presidente da CMA fez durante o período que decorreu entre a realização das eleições 

autárquicas e a primeira Reunião de Câmara, nos termos da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto 

(que estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares), 

destacando-se: 

 » a ratificação do despacho de adjudicação da “Aquisição de Serviços de Apoio ao 

Desenvolvimento do Projeto de Reparcelamento da Área de Localização Empresarial Aveiro 

Norte – 1.ª Fase de Expensão” à empresa ECOREDE – Engenharia e Serviços SA, pelo preço 

37.450€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 10 meses; 

 » a ratificação do despacho de adjudicação do “Fornecimento de contentores com 

Controlo de Acessos para Deposição de Resíduos Urbanos Indiferenciados, com Apoio ao 

Desenvolvimento e Gestão do sistema, no âmbito do projeto Life Payt”, à empresa UBIWHERE, 

Lda. pelo preço contratual de 52.546€ e um prazo de fornecimento de 12 semanas. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


