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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2017, de 31 de março 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia trinta e um de março de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e seis 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 dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de 

Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª 

Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por motivos profissionais. ------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROJETO DE EXECUÇÃO – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Projeto de Execução da “Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias”; ------------------------- 

 Informação do CDPP, de 24 de março de 2017, que a seguir de transcreve: -------------------------- 
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“Exmo Sr. Presidente 

1. Foi entregue, no dia 16-03-2017, pela equipa responsável pela sua elaboração o projeto 

de execução da “Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias”; 

2. Assim, junto se anexa os elementos do projeto de execução da “Beneficiação da EM 598 

– Rines – Sanchequias” para que, se assim o entender, o possa remeter a reunião de 

Câmara para aprovação.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 24 de março de 2017: “À Reunião de C.M.”. ------ 

Estiveram presentes os engenheiros Nuno França, Clara Silva e Nuno Seara da equipa técnica, para fazerem 

uma breve apresentação do projeto de execução. --------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação do projeto, usaram da palavra os senhores Presidente e Vereadores. -------------------- 

Sobre as questões colocadas os projetistas prestaram os devidos esclarecimentos. ----------------------------- 

Colocado o ponto a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

execução da “Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias”. -------------------------------------------------- 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“Votamos favoravelmente no pressuposto que foram tomadas as melhores opções técnicas para a 

prossecução deste projeto.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP 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 cinquenta 

e oito minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


