
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 25/13, de 6 de novembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 25/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

--------- No dia 6 de novembro de 2013, pelas nove horas e trinta e três 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. Silvério Rodrigues Regalado, com a presença do senhor Vice-Presidente eng. João Paulo Sousa 

Gonçalves, e dos senhores Vereadores, dr.ª Maria Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Manuel Cruz 

Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, e eng. Mário Santos Martins 

Júnior. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica. ------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que, ao abrigo do disposto nos artigos 

42.º e 43.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeou para o gabinete de apoio à presidência 

(GAP) e para o lugar de Adjunto, o senhor José António Pereira de Moura. ----------------------------------------- 

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

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu o trabalho feito pelo senhor Vereador eng.º João Manuel da 

Cruz Domingues, relativamente ao IMI. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – ATAS DE REUNIÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a Ata número 24/2013, de 24 de outubro. --------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal 

foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963.  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la, com a seguinte retificação: ----------------------------- 

No assunto – ORGÃOS AUTÁRQUICOS – PONTO 12 – MAIS VAGOS – ÓRGÃOS SOCIAIS, onde se lê: - 

“O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que fossem indicados os seguintes três elementos deste 

executivo para integrarem os órgãos sociais da MaisVagos, a saber: ---------------------------------------------------- 

• Conselho de Administração – Presidente – dr. Silvério Regalado ------------------------------------------------------- 

• Assembleia Geral – Vereador - engº Paulo Sousa -------------------------------------------------------------------------- 

• Conselho Fiscal – Vereador - engº Mário Martins ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------- 

Mais foi deliberado solicitar parecer à CCDR-C sobre a legalidade das nomeações supra referidas.”, deve ler-

se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“De acordo com o nº 2 do art.º 26º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal propôs que fosse indicado o Senhor Vereador, Eng.º Paulo Sousa para, em representação deste 

Município, integrar a Assembleia Geral da MaisVagos. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------- 

Mais foi deliberado solicitar parecer à CCDR-C sobre a legalidade das nomeações supra referida”. -------------- 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de novembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 51.696,74 € (cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e seis euros e setenta e quatro cêntimos). ------ 

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

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

2 – PAGAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o(s) pagamento(s) abaixo indicado(s): ------------------ 

• O.P. nº 3076 a João Cabral & Filhos, Lda, no valor de 106.183,05 € (cento e seis mil, cento e oitenta e 

três euros e cinco cêntimos), para pagamento do Auto de Medição nº 24 – Construção da Biblioteca 

Municipal de Vagos – fatura nº 71. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS --------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período 11 a 30 de outubro e 

da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 10 a 31 de outubro, ambos do ano 2013, 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante 

da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS -------------------------------------------- 

4.1 – 12ª alteração ao Orçamento 2013 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do art.º 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, a 12ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 29.000,00€ (vinte e nove mil euros), 

documento constituído por 02 folha(s), assinada e rubricada pela Câmara Municipal, a qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer parte 

integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4.2 – 7ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimento) 2013 --------------------------------------------------- 

 Nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do art.º 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, a 7ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimento) 2013, documentos constituídos por 01 folha(s), assinados e rubricados pela Câmara Municipal, os 

quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do 

art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO ---------------------------------------- 

5.1 – Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime geral – para aquisição de serviço de assistente 

operacional para limpeza e conservação do cemitério municipal de Vagos ----------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 
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de 2013, deliberou, por maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e uma abstenção do senhor Vereador, engº Mário 

dos Santos Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de 

serviço de assistente operacional para limpeza e conservação do cemitério municipal de Vagos. -------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues apresentou a seguinte declaração de voto: ------------- 

1. Tendo em conta que a Lei do Orçamento de Estado para 2014 exige uma redução de 2% do quadro de 

pessoal das autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Resulta o dever de salvaguardar ao máximo os postos de trabalho do quadro de pessoal 

permanente, tentando para o efeito encontrar soluções dentro do atual quadro de pessoal. ---------- 

2. Questão de princípio, evitar transferências de custos entre centros de custo, em nome da transparência. ---- 

a. Estamos na prática a incorrer em custos com pessoal; ----------------------------------------------------- 

b. Mas em termos contabilísticos, o custo vai aparecer na aquisição de bens e serviços porque é uma 

subcontratação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mesmo que a CMV viesse a ser penalizada por não cumprir a lei invocada no ponto 1, no que respeita a 

menos 1 recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O saldo entre a redução do valor das transferências do OE e o custo adicional da subcontratação, seria zero, 

com a vantagem de salvaguardarmos um posto de trabalho. --------------------------------------------------------------- 

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

5.2 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – para aquisição de serviço de 

transporte de alunos do ensino especial para sessões de hidroterapia, em autocarro adaptado ---------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviço de transporte de alunos do ensino especial para sessões de hidroterapia, em autocarro 

adaptado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.3 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime geral – para trabalhos de reparação e 

conservação da piscina de aprendizagem. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto. ------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – FUNDOS PERMANENTES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia-a-dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição do seguinte fundo permanente: ----------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do sr. Diretor do Departamento de Controlo Interno, eng. António 

Manuel Costa de Castro; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuam, até ao final do corrente ano, os fundos permanentes constituídos por deliberação da Câmara 

Municipal na reunião de 2 de janeiro de 2013, a saber: ---------------------------------------------------------------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do, agora sr. Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; ---- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do sr. eng.º João José Resende Bio; --------------------------------------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do Coordenador Técnico, sr. Amílcar de Oliveira Raimundo; -------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor da Coordenadora Técnica, srª. Maria Isabel de Figueiredo Miranda. ------ 

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

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

7 – AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO 

NO ANO DE 2014 – MONTANTE ATÉ 500.000, 00 € (QUINHENTOS MIL EUROS) ------------------------- 

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 01 de novembro de 2013; -------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de novembro de 2013. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar a contratação de empréstimo 

bancário de curto prazo no ano de 2014, até ao montante de 500.000,00 € (quinhentos mil euros). ------------------ 

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

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

8 – COBRANÇA DE DIVIDAS ÁGUA/SANEAMENTO – PRESCRIÇÃO ---------------------------------------- 

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 01 de novembro de 2013; -------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de novembro de 2013. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, anular os valores em divida já prescritos. - 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDOS DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE ESCOLAR – 

ALUNOS DO 2º E 3º CICLO – ENSINO ARTICULADO DA MÚSICA -------------------------------------------- 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, drª Lina Ferreira, de 30 de outubro de 2013; --------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de novembro de 2013. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, permitir o pedido de reembolso de transporte escolar dos 

alunos do ensino articulado da música, em igualdade de tratamento com os alunos do 2º e 3º ciclos. ---------------- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 – JOÃO LEANDRO SANTOS GARCEZ – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE 

INDEMNIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação de João Leandro Santos Garcez, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 

de janeiro de 2011, informando de acidente e anexando cópia da Declaração da GNR, orçamento e três 

fotografias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de janeiro de 2011; ----------------------------------------- 

• Informações do CDSO, engº João Bio, de 14 de fevereiro de 2011 e 20 de agosto de 2012; ---------------- 

• Informações do CDJ, dr. Pedro Samagaio, de 17 de fevereiro de 2011 e 12 de novembro de 2012; ------- 

• Deliberação da Câmara Municipal tomada em 06 de dezembro de 2011; -------------------------------------- 

• Resposta à deliberação da Câmara Municipal de 06 de dezembro de 2011, entregue a 05 de fevereiro de 

2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 18 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não pagar o valor indemnizatório solicitado, de acordo com o 

parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------  

Deve a Secção de Expediente Geral, da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

11 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES (ANMP) – ANTEPROJETO DE 

DECRETO-LEI DO REGIME DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS 

JUDICIAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Email da ANMP, de 23 de outubro de 2013, solicitando que sejam remetidos à referida associação, e até 
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dia 07 de novembro de 2013, “os comentários que entender por convenientes sobre o assunto”; ---------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013. ---------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou o contributo que lhe foi endereçado pelo senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, nos termos seguintes: ------------------------------------------------------------------------------ 

« 1. O Município de Vagos solicitou, em tempos (Agosto de 2006), deferimento para uma proposta – 

que foi partilhada com um conjunto de Advogados que exercem a sua atividade junto desta comarca e com o 

Juiz do Tribunal Judicial – ao senhor Ministro da Justiça, na sequência da reunião de trabalho no Governo 

Civil de Aveiro cuja orientação política, princípios e objetivos do Ministério da Justiça foram apresentados aos 

autarcas do distrito e, dentre eles, o Município de Vagos partilhava de semelhante perspetiva. 

2. No seguimento do que ali foi discutido, a proposta que apresentada consistia, numa primeira fase, na 

execução de obras de recuperação e beneficiação do Tribunal Judicial de Vagos, criação de segunda Sala de 

Audiências, novas Salas de Testemunhas, Espaço CPCJ, nova Sala de Exames Médico-Legais e novos 

equipamentos informáticos e dos meios de gravação e som (arcaicos) e videoconferência. Porquanto o rés-do-

chão e a cave se acham votados ao abandono, em plena degradação, e o primeiro andar, a tribunal, já se acha 

desadequado, carecendo também este de obras, que não existiam neste tribunal desde a sua inauguração.      

3. Numa segunda fase, ponderava-se a criação de um segundo juízo e colocação de mais um Juiz, 

ficando o tribunal com dois juízos, dois juízes, duas salas de audiência devidamente equipadas – resolvendo-se 

o problema da Justiça na área da Comarca de Vagos – era somente o que reivindicávamos nos termos daquilo 

que o atual Mapa Judiciário estipulava.  

4. Apesar de reconhecer a ausência de competências na esfera da Justiça, atributo exclusivo do 

Governo, a autarquia quis, com aquela sua decisão, associar-se ao Ministério da Justiça na prossecução de 

interesse comum. A autarquia não reclamava a construção de um novo tribunal, apenas solicitava algum 

investimento na recuperação de uma obra grandiosa – obra do Governo de Salazar, “postal” mais eloquente da 

presença do Estado Novo no Município e “marco” mais relevante da Democracia em “Terras de Santa Maria 

de Vagos”, enquanto se entende a Justiça como Poder Judicial tridente do Estado Democrático – em que o 

Ministério não investia de forma relevante há cerca de quarenta anos e que pelo normal decurso do tempo e das 

alterações legislativas se foi degradando e desactualizando.   

Contraproposta ao Projeto Lei apresentado 

Em nosso modesto entender, se se trata e pretende uma “Reforma da Justiça”, e não de mais uma 

mera alteração legislativa, os desígnios nacionais que estarão subjacentes deverão ser acessibilidade, 

celeridade e equidade. A acessibilidade entendida não só como proximidade às pessoas mas também como 

instrumento social financeiramente acessível, como “via verde digital” ao processo e como “open space” onde 
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a aquisição de meios probatórios seja determinada apenas por critérios objetivos de oportunidade para 

apuramento da verdade material e possa abranger o testemunho das partes de forma livre. A celeridade 

entendida não só como eficiência da organização mas também como fator de desburocratização e eliminação de 

atos processuais dilatórios, como conduta indutora da conceção e construção de um “Novo Edifício Judicial” 

assente nas tecnologias de informação e comunicação e na qualificação e valorização dos recursos humanos 

existentes e como garantia de uma decisão jurídica urgente, certa, segura e definitiva. A equidade entendida 

não só como adequação à realidade mas também como instrumento social de conformação e pacificação, como 

campo de especialização e competência e como veículo promotor de liberdade, democracia e justiça social. 

Sobre a última versão do Projeto Lei, o que se constata é que a proposta é, acima de tudo, 

determinada, predominante e preocupantemente, por critérios economicistas enquanto mantém o esvaziamento 

dos “tribunais periféricos” ao Novo Tribunal de Comarca arrasando o princípio orientador do Processo, 

denominado de “Juiz Natural”. Aos tribunais, em especial ao Tribunal Judicial de Vagos, foram subtraídas 

competências em matéria de execução civil e penas, instrução criminal, pequena e grande criminalidade, 

grande instância civil, existindo a 1ª Instância de Vagos apenas para a pequena e média instância civil e média 

criminalidade, que não são repostas. 

Mantém o obsoleto e absurdo Tribunal de Trabalho em Aveiro. 

Ou seja, a Comarca de Vagos e os seus Munícipes, com a presente proposta, continuam a perder – 

escusado será dizer que aqui a justiça ficou bem mais cara. O acréscimo monetário que traduz o aumento do 

tempo e da deslocação no processo (advogados, partes e testemunhas) que a proposta considera irrelevante e, 

por isso, aceitável imputar ao “cliente local dos tribunais”, não o será em nosso modesto entender, porque 

outrora os munícipes deslocavam – se, para obter justiça, a dois locais (Vagos e Aveiro) e hoje a cinco locais: 

Vagos, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Águeda e Aveiro, a presente proposta reduz para quatro (Vagos, Ílhavo, 

Águeda e Aveiro) pretende-se repor para dois (Vagos e Aveiro) ou no máximo três (Vagos, Ílhavo e Aveiro); 

Desde logo, porque não fazia qualquer sentido, é corrigida a deslocação a Oliveira do Bairro para 

família e menores, mas todavia mantêm – se as execuções civis em Águeda. 

 Faz sentido o subgrupo (Vagos, Ílhavo e Aveiro). Redesenhando, na lógica proposta, o Mapa para 

Vagos: 

1º - Tribunal de Vagos (competência genérica) – pequena e média criminalidade e ilícitos de mera 

contraordenação e respectivos inquéritos, instrução e execução de penas e recursos de impugnação 

judicial; 

2º - Tribunal de Vagos (competência genérica) – pequena e média instância civil; 

3º - Tribunal de Vagos (competência específica) – Trabalho*;  
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4º - Comarca do Baixo Vouga (Aveiro) (competência especializada) – Grande Criminalidade e 

respectivos inquéritos, instrução e execução de penas, grande instância civil e execuções civis, 

Família e Menores;  

5º - Comarca do Baixo Vouga (Aveiro) (competência específica) – Comércio, Administrativo e Fiscal; 

*) A proposta outrora apresentada exigia a renovação do Tribunal de Vagos, obras que foram 

prontamente executadas, tal como a autarquia solicitava, estranhando-se o facto de não terem sido 

acompanhadas com as consequentes competências, até porque o edifício do tribunal de ílhavo é 

inadequado ás competências que tem, as frações arrendadas, desde a década de oitenta, do tribunal de 

trabalho são vergonhosas e a concentração das execuções em Águeda tornou caótico aquele espaço. 

A proposta exige que se instale um tribunal de competência específica: trabalho, mas, por outro lado, o 

estado atual do conjunto dos edifícios impõe a execução de obras de vulto (Aveiro) ou a construção ou 

aquisição de novos edifícios (Ílhavo e Águeda).   

Por fim proponho apresentar contraproposta para a Comarca do Baixo – Vouga: localização do 

Tribunal de Trabalho da Comarca do Baixo Vouga no Tribunal de Vagos» ------------------------------------------ 

Por outro lado a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, apresentou a 

seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• « Considerando que o Tribunal de Vagos passa a Tribunal de competência genérica; 

• Considerando que o Palácio da Justiça possui instalações excelentes e dignas para receber mais um 

juízo, compreendendo a instalação de secretaria própria, de vários gabinetes e sala de audiência de 

discussão e julgamento; 

• Considerando que actualmente o concelho de Ílhavo e Vagos se deslocam para Oliveira do Bairro, no 

que tange aos assuntos de Família e Menores; 

• Considerando que não existem transportes públicos que possam servir a população, de Ílhavo e Vagos, 

com destino a Oliveira do Bairro; 

• Considerando a distância ainda considerável a percorrer para um tipo de benefício a que recorre uma 

franja considerável da população e de uma sensibilidade extrema;  

• Considerando que o edifício onde se encontra instalado o juízo de Família e Menores de Oliveira do 

Bairro é manifestamente desadequado às funções, e não possui dignidade para o tratamento de 

assuntos deste melindre, porquanto instalado numa casa antiga sem quaisquer condições, 

designadamente por não possuir sala de audiências, a qual é improvisada numa sala da casa, a sala de 

espera situa-se numa cave sem ventilação nem grande iluminação, derivado às características do 

edifício, não existe qualquer insonorização entre compartimentos, podendo-se ouvir tudo de uns 
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gabinetes para os outros ( entre divisões) e corredores. 

• Considerando que já foi diversas vezes manifestado por Ílhavo que se pretendiam agregar a Vagos e 

não se opunham a tratar dos assuntos de Família nesta comarca, ao invés de se deslocarem para 

Oliveira do Bairro; 

• Considerando a relação custo benefício e ainda a optimização dos recursos, já que com um magistrado 

judicial e dois procuradores, contemplados nesta proposta de revisão, seria de todo vantajoso trazer 

para Vagos os assuntos de família de Vagos e Ílhavo, a que poderia dar resposta o Magistrado aqui 

colocado; 

Proponho:  

1. que seja emitido parecer no sentido de que os assuntos de família e menores, que hoje são da 

competência do Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro, sejam transferidos para a comarca 

de Vagos.  

2. que a presente proposta seja acompanhada de cópia das plantas do edifício em causa, a fim de melhor 

se compreender os argumentos apresentados.» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter ambas as propostas a conhecimento da 

ANMP, acompanhadas de cópia das plantas do Palácio da Justiça de Vagos. -------------------------------------- 

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

12 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ), DE VAGOS – NOMEAÇÃO DO 

NOVO ELEMENTO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------- 

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

• Ofício da CPCJ, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 29 de outubro de 2013, a solicitar 

que seja nomeado um novo elemento representante do Município; --------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a senhora Vereadora Maria Dulcínia Martins Sereno, 

como representante do Município, na CPCJ de Vagos. ---------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

13 – PROTOCOLO DE PARCERIA OUTORGADO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VAGOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO QUE FREQUENTAM A EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA - PAI – RETIFICAÇÃO ----------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 25 de outubro de 2013; -------------- 

• Minuta do Protocolo de Parceria entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; --- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o referido Protocolo de Parceria. ------------------------- 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

14 – PROTOCOLO DE PARCERIA ECO – ESCOLAS 2013/2014 -------------------------------------------------- 

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

• Informação da técnica superior, engª Isabel Rosado, de 28 de outubro de 2013; ------------------------------ 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 28 de outubro de 2013; ------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria Eco-Escolas 2013/2014. ------ 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------- 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

15 – FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO E TAXAS PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Oficio da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, de 12 de setembro de 2013, solicitando a isenção de 

licenciamento e taxas para construção de muro, ------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 01 de outubro de 2013; --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos adicionais. ----- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte da Ordem do Dia, o senhor Vereador, eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior ausentou-se da sala de reuniões, por estar impedido de participar na votação. ----------- 

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

16 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA (CASDSC) – 

UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS ---------------------------------------------- 

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

• Comunicação da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, de 24 de setembro 
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de 2013, solicitando a utilização gratuita da piscina municipal para o ano letivo 2013/2014, para a 

prática de aulas de hidroterapia com os utentes portadores de deficiência; ------------------------------------ 

• Deliberação da Câmara Municipal de 15 de outubro de 2013. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita da piscina municipal para o ano 

2013/2014, aos utentes portadores de deficiência. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, regressou à sala de reuniões. ----------------------------- 

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

17 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / AUXILIOS ECONÓMICOS / 1ºCICLO/EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR / ANO LETIVO 2013/2014 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS ALUNOS 

CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR ------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, drª Lina Ferreira, de 31 de outubro de 2013; --------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 31 de outubro de 2013. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as listas de classificação definitiva dos alunos 

candidatos ao subsídio escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, declarou que seria adequado utilizar na atribuição 

destes subsídios, alguns dos critérios do rendimento mínimo. Mais sugeriu que as listas sejam afixadas nas 

escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

18 – TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – ANO LETIVO 2013/2014 – PEDIDO 

APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS ------------------------------------------ 

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

• Proposta de comparticipação do AEV, de 12 de setembro de 2013; -------------------------------------------- 

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, drª Lina Ferreira, de 31 de outubro de 2013; --------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de novembro de 2013. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de comparticipação do Agrupamento de 

Escolas de Vagos, no valor de 7.486,16 € (sete mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e dezasseis cêntimos). ---- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º DEU – E01/2010 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da empresa adjudicatária, Encobarra, Engenharia, S.A., de 09 de outubro de 2013, a 

solicitar uma prorrogação de prazo, que poderá ser graciosa, de 54 dias; -------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de outubro de 2013; --------------------------- 

• Informações dos técnicos superiores, engª Ana Vilão e engº André Nunes, de 15 de outubro de 2013;  

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro de 17 de outubro de 2013; ------------------------------------------------ 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 24 de outubro de 2013; ------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 25 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, autorizar a prorrogação pelo prazo de 54 

dias, a título gracioso, devendo o empreiteiro apresentar plano de trabalhos modificado. ------------------------------ 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

2 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – PROC.º DEU – E02/2010 

ADJUDICATÁRIO – FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário, de 28 de junho de 2013; --------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, engº José Silvestre, de justificação de trabalhos de suprimento de erros 

e omissões, de 21 de outubro de 2013, anexando proposta de trabalhos de suprimento de erros e 

omissões n.º 4 e ficha de controlo de custos; ----------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 28 de outubro de 2013, de concordância e acrescentando: ------- 

«A presente proposta de suprimento de erros e omissões deverá ser submetida à apreciação/decisão da 

CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para efeitos de celebração do 

respetivo Contrato Adicional. Mais se julga conveniente que o serviço jurídico proceda à 

instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser 

indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do CCP, anexo ao 
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Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29/01. – 28/10/2013, (rubrica ilegível)». ---------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues: ---------------------------------------- 

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões; ----------------------------------------- 

• Conceder o prazo de 30 (trinta) dias, para execução dos mesmos; ---------------------------------------------- 

• Remeter ao técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do 

artigo 378.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a DEP dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos aprovados só deverá 

ocorrer após outorga do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS/SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) 

– PROC.º 6.2.2 – 17/2008 – AUTO PARA EFEITOS DO Nº 5 DO ARTIGO 201º DO DECRETO LEI Nº 

59/99, DE 02 DE MARÇO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal de 05 de junho de 2012; ----------------------------------------------------- 

• Parecer do CDJ, dr. Pedro Samagaio, de 28 de junho de 2012; -------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, engº José Silvestre, de 19 de setembro de 2012; ---------------------------- 

• Parecer do CDIA, engº Jorge Almeida, de 24 de setembro de 2012; -------------------------------------------- 

• Comunicação da empresa adjudicatária, Manuel Vieira Bacalhau, de 21 de maio de 2013; ----------------- 

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 19 de setembro de 2013; --------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 20 de setembro de 2013. -------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 01 de outubro de 2013. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não aplicar multa por violação do prazo 

contratual, atendendo às informações jurídicas e financeiras anexas ao processo. --------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

4 – BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA – PROC.º DIA – E03/2010 – VIOLAÇÃO DE 

PRAZO CONTRATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Despacho do senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, de 09 de setembro de 2013; -------------------------- 
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• Informação do CDF, de 24 de setembro de 2013; ----------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 25 de setembro de 2013; -------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 01 de outubro de 2013. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não aplicar multa por violação do prazo 

contratual, atendendo à informação financeira anexa ao processo. -------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

5 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º DEU – E01/2010 – DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Proposta do adjudicatário, Encobarra, Engenharia, S.A., de 21 de agosto de 2013, anexando orçamento 

para execução de estação elevatória em substituição parcial da ETAR prevista para o Centro Escolar de 

Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pareceres do projetista, Miguel Marcelino, Arquitecto – Soc. Unip. Lda, de 08 e 09 de setembro de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, engª Ana Vilão, de 17 de outubro de 2013; ---------------------------------- 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro de 17 de outubro de 2013; ------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 18 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada que importa no pagamento de 

15.000,00 € (quinze mil euros), para a construção da estação elevatória, em substituição dos 38.000,00 € (trinta e 

oito mil euros), valor contratual da ETAR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL AUGUSTO DA SILVA BARREIRA – COVÃO DO LOBO – PROC.º 62/76 – 

ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 07 de maio de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Parecer da CCDR-C, de 06 de junho de 2013; --------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, de 01 de outubro de 2013; ------------------------------------------------------------------- 
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• Informação do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 17 de outubro de 2013; -------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a nulidade do ato que aprovou o destaque, 

aproveitando-se toda a documentação já existente para a instrução do processo de alteração ao loteamento 

inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, 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 art.º 57 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 terminado a reunião às onze horas e treze minutos. --------------------------- 

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

 


