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MUNICÍPIO DE VAGOS 
------ATA AVULSA DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O QUADRIÉNIO DE DOIS MIL 

E TREZE A DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e treze, na vila de Vagos e salão nobre dos paços 

do concelho de Vagos, pelas dezasseis horas, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das 

Neves, na qualidade de presidente em exercício da assembleia municipal cessante, em conformidade 

com o disposto no artigo 60º da lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela lei 

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, compareceram os cidadãos abaixo identificados que expressamente 

foram eleitos para este órgão autárquico, no ato eleitoral que teve lugar no dia vinte e nove de setembro, 

conforme ata de apuramento geral, que lhe foi presente, a fim de se proceder à instalação da nova 

câmara municipal para o quadriénio de dois mil e treze a dois mil e dezassete. Nos termos do nº2, do 

artigo 60º, do citado diploma geral, o senhor presidente designou a senhora Margarida Freire Simões, 

técnica superior de relações públicas e comunicação do município de Vagos, para redigir a ata do 

presente ato de instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente começou por identificar os cidadãos eleitos para a nova câmara municipal, a 

saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Silvério Rodrigues Regalado, 34 anos, gestor, residente em Soza, Freguesia de Soza, portador 

do cartão de cidadão nº 11606731, válido até 27/04/2015, emitido pelo arquivo de identificação de 

Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 49 anos, advogada, residente em Vagos, União das 

Freguesias de Vagos e Santo António, portadora do cartão de cidadão nº 6988200, válido até 

16/09/2015, emitido pelo arquivo de identificado de Aveiro; ------------------------------------------------------------- 

------ João Paulo de Sousa Gonçalves, 42 anos, engenheiro eletrotécnico, residente na Gafanha da 

Nazaré, freguesia da Gafanha da Nazaré, portador do cartão de cidadão nº 13432430, válido até 

13/07/2015, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------ 

------ João Manuel da Cruz Domingues, 54 anos, engenheiro de eletrónica e telecomunicações, 

residente em Vagos, União das Freguesias de Vagos e Santo António, portador do bilhete de identidade 

nº 4256086, emitido em 31/12/2003, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------- 

------ Maria Dulcínia Martins Sereno, 61 anos, ceramista, residente no lugar de Vergas, Freguesia de 

Santo André de Vagos, portadora do cartão de cidadão nº05269057, válido até 13/06/2017, emitido pelo 

arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sara Raquel Rodrigues Caladé, 38 anos, engenheira civil, residente na Gafanha da Vagueira, 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, portadora do cartão de cidadão nº 10561625, válido até 24/07/2018, 

emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Mário dos Santos Martins Júnior, 56 anos, diretor de serviços, residente em Santa Catarina, 

União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do bilhete de identidade nº 

3331845, emitido em 20/06/2008, pelo arquivo de identificação de Aveiro. -----------------------------------------  

------ O senhor presidente verificou a identidade e legitimidade dos eleitos que assinam pela ordem que a 

seguir se indica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Os membros da câmara municipal ------ 

 

_______________________________________________ 

 (Silvério Rodrigues Regalado) 
 

_______________________________________________ 

 (Maria do Céu Pereira Sarabando Marques) 

 

___________________________________________________ 

 (João Paulo de Sousa Gonçalves) 

 

___________________________________________________ 
João Manuel da Cruz Domingues 

 

___________________________________________________ 

 (Maria Dulcínia Martins Sereno) 

 

___________________________________________________ 

 (Sara Raquel Rodrigues Caladé) 
 

____________________________________________________ 

(Mário dos Santos Martins Júnior) 

 

------Verificadas a legitimidade e identidade, o senhor presidente cessante declarou-os investidos nas 

suas funções e, assim, considerou instalada a câmara municipal, podendo consequentemente entrar em 

atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, composta por duas folhas que, após ter 

sido lida em voz alta, foi aprovada a vai ser assinada pelo presidente instalador, Carlos Manuel Simões 

das Neves, e por mim, Margarida Freire Simões, que a redigi. --------------------------------------------------------- 

------ O presidente instalador: __________________________________________________________ 

------ A Secretária: ____________________________________________________________________ 


