
ACTA Nº7/07

Acta Da Reunião Ordinária Da Câmara Municipal Do Dia 13 De Abril De 2007

--------- No dia 13 De Abril De 2007, pelas quinze horas e quinze 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. Rui Miguel Rocha Da Cruz e da presença do Senhor Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Albina Maria

De Oliveira Rocha, Manuel Augusto Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos,

Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins

Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao

dia 12 de Abril de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 600.147,35 €, a Câmara Municipal dele

tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA –

• Declaração de Rectificação nº 21/2007 – De ter sido rectificado o número do Decreto-Lei nº 50-

A/2007, do Ministério das Finanças e da Administração Pública, que estabelece as normas de

execução do Orçamento do Estado para 2007, publicado no diário da República, 1.ª Série, nº46,

de 6 de Março de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------

• Decreto-Lei nº 74/2007, de 27 de Março – Consagra o direito de acesso das pessoas com

deficiência acompanhadas de cães de assistência a locais, transportes e estabelecimentos de

acesso público, revogando a Lei nº 118/99, de 14 de Abril. --------------------------------------------

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2006 – APROVAÇÃO -Presente os Documentos de Prestação de

Contas de 2006, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, e, se acham arquivados ficando

disponíveis para consulta, quando forem solicitados. Os documentos foram elaborados de acordo com a

Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, com destaque para o seu Anexo I. De todos os

documentos mencionados na mesma, não foram elaborados os nºs 20 (Subsídios Concedidos), 23

(Subsídios Obtidos) e 25 (Activos de rendimentos Variáveis), pelos seguintes motivos: ---------------------

• Os documentos 20 e 23, em virtude de não haver factos que se enquadrem neste item; ------------

• Os documentos 25, em virtude da Câmara Municipal não ter activos desta espécie. ---------------

-------- Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido aprovados, por

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais se delibera, submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------

4 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-



ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 25/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a Empresa RedeRia, com sede

na Rua João Mendonça, na Cidade de Aveiro, por procederem à prática de acções de aterro ou

escavações que conduziram à alteração do relevo natural do terreno, junto ao lote que possuem na Zona

Industrial de Vagos, sem possuírem licença para o efeito. ---------------------------------------------------------

5 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 66/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Joaquim Alves dos Reis

Morgado, residente na Rua Dom António, nº87, Santo António de Vagos, por ter procedido à

mobilização do solo para plantação de eucaliptos, num terreno sito no local denominado “Rio de Além”,

na freguesia de Santo António de Vagos, sem que possuísse licença para o efeito. ----------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal,

para identificarem na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. -------------------------------

6 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 53/07, levantado pela Equipa de

Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Lúcia

Fátima Jesus Leite Rocha, residente em Ouca, por possuir uma vacaria, sita na Rua de Baixo, em Ouca,

sem que a mesma possua licença de utilização. ---------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal,

para identificarem na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. -------------------------------

7 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 56/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Evangelista dos Santos Cartaxo,

residente na Rua da Casa do Povo, no lugar de Calvão, por proceder à mobilização do solo num terreno

sito no local denominado “Rocio”, da freguesia de Calvão, para plantação de eucaliptos, sem possuir

licença para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal,

para identificarem na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. -------------------------------

8 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 05/PG-V/07, da Guarda Nacional

Republicana de Vagos, contra Renato César Valente Martins, residente em Vale das Maias, concelho de

Ílhavo, explorador do estabelecimento de “Café” denominado “Osíris”, sito no Centro Comercial

Narciso, em Vagos, por o estabelecimento se encontrar a funcionar, com fins lucrativos, para além do

horário previsto no seu horário de funcionamento. -----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao



escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------------------------

9 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MANUEL JOAQUIM

DOS SANTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por

Manuel Joaquim dos Santos, residente em Sanchequias, para que o seu estabelecimento de “Café e

Snack-Bar”, denominado “Santos”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das

08,00 às 04,00 horas, dos dias seguintes, até 31/12/2007. ---------------------------------------------------------

10 – JOÃO NUNES MATEUS – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA EM 333 – RATIFICAÇÃO

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando

Ferreira Capela, datado de 29/03/2007, que autorizou a interrupção de trânsito na EM 333, em Soza, para

realização da procissão do Enterro do Senhor e da Ressurreição no dia 6/4/07, entre as 16,00 e 18,00

horas, e no dia 8/04/07 entre as 10,00 e as 12,00 horas. -----------------------------------------------------------

11 – MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MAIA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM

QUIOSQUE NA PRAIA DA VAGUEIRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o

pedido formulado por Maria da Conceição dos Santos Maia, residente em Sangalhos, concelho de

Anadia, para ocupação da via pública com o quiosque que possui no Largo Parracho Branco, na Praia da

Vagueira para o ano de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------

12 – DINIS MANUEL MARTINS ALMEIDA (LOJA MEGA 300) – OCUPAÇÃO DA VIA

PÚBLICA NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente os requerimentos (três) de Dinis Manuel Martins

Almeida Brás, proprietário de três estabelecimentos comerciais denominados “MEGA 300”, sitos na

Praia da Vagueira / Edifício Terraços da Vagueira, a solicitar a ocupação da via pública com expositores,

para o ano de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção

indeferir os pedidos de ocupação da via pública, por questões de segurança e passagem dos utentes dos

passeios, e ainda por desrespeito das regras fixadas pela Câmara Municipal em anteriores deliberações

para o mesmo efeito e, para se pronunciarem, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º, do C.P.A. ------

13 – MANUEL DA ROCHA – RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA A

ALARGAMENTO DE CAMINHO EM SÃO ROMÃO (CAMINHO DOS BARRINHOS) –

Retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------------------

14 – CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – TERRENO – AUDILIA DE JESUS ROCHA E

OUTROS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a cedência de uma área de terreno

de 1033 m2, sita no “Pinhal das Freiras”, freguesia de Ouca, e proceder à ocupação administrativa da

mesma, para efeito de aí construir o Centro Educativo de Ouca e indemnizar os proprietários, Audilia de

Jesus Rocha, António Duarte Rocha Oliveira Fontes, Paula Maria Correia Rodrigues Fontes e Ermelinda

Maria Rocha Oliveira Fontes, pelo valor global de 4.132,00 €. ---------------------------------------------------

15 – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MÁRIO MIGUEL MATOS SARABANDO – Presente



o ofício de Mário Miguel Matos Sarabando, residente na Gafanha da Boa-Hora, a solicitar o pagamento

de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 24 de Janeiro de 2007, quando circulava na Rua de

Alta Tensão, na Gafanha da Vagueira e, ao embater num buraco, danificou a sua viatura. -------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o requerente no valor do orçamento

apresentado de 152,94 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------

16 – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – TIAGO DOS SANTOS GONÇALVES – Retirado para

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------

17 – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – DAVID MARQUES OLIVEIRA – Presente o ofício nº

10.004 da Câmara Municipal, datado de 04/12/2006, dirigido ao Sr. David Marques Oliveira, residente

em Salgueiro, a notificá-lo da deliberação do dia 10/11/2006, relativa à intenção de indeferimento do seu

pedido de indemnização pelo acidente ocorrido em Salgueiro, no dia 8/06/2006. -----------------------------

-------- A Câmara municipal delibera, por unanimidade, nos termos da informação jurídica datada de

30/10/2006, indeferir o pedido de indemnização solicitado, uma vez que o requerente não apresentou

razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferir, mantendo-se, pois,

aqueles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais foi deliberado, notificar o requerente da presente deliberação. ------------------------------------

18 – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – NELSON EMANUEL PEREIRA MADALENO –

Presente o ofício nº 6271 da Câmara Municipal, datado de 26/07/2006, dirigido ao Sr. Nelson Emanuel

Pereira Madaleno, residente em Cantanhede, a notificá-lo da deliberação do dia 14/07/2006, relativa à

intenção de indeferimento do seu pedido de indemnização pelo acidente ocorrido em Ouca, no dia

29/07/2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização solicitado,

uma vez que o requerente não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à

intenção de indeferir, mantendo-se, pois, aqueles. ------------------------------------------------------------------

-------- Mais foi deliberado, notificar o requerente da presente deliberação. ------------------------------------

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO –

Presente o ofício, datado de 21/03/2007, da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão a solicitar a

atribuição de um subsídio destinado à aquisição de terrenos no entroncamento entre os lugares da

Gândara e Fonte de Angeão, destinados a regularização do trânsito. --------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de

27.800,00 €, para o fim solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------

20 – MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR

CARAVANA DE MOTOS – Presente o ofício da Associação Motoclube Matolas Terras de Vagos,

com sede em Parada de Cima, a solicitarem autorização para realizarem uma caravana pelas estradas do

concelho até ao Santuário de Nossa Senhora de Vagos, no dia 29/4/07. ----------------------------------------



-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização da Caravana, bem como

dar conhecimento à Guarda Nacional Republicana de Vagos. ----------------------------------------------------

21 – CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – 6º PASSEIO CICLO-TURÍSTICO – NÚCLEO DOS

MOTORISTAS DA BEIRA LITORAL – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da Câmara Municipal

de Ílhavo, nº 3560, de 19/03/2007 a solicitar parecer sobre a realização do 6º Passeio Ciclo-Turístico no

dia 22/4/07. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando

Ferreira Capela, datado de 22/3/07 que autorizou o evento. -------------------------------------------------------

22 – CÂMARA MUNICPAL DE LOURES – PROVA DESPORTIVA – X EDIÇÃO DA

CLÁSSICA PORTO/LISBOA EM CICLOTURISMO – Presente o ofício nº S/15886/2007, de

28/3/2007, a solicitar parecer sobre a realização da X Edição da Clássica Porto/Lisboa em Cicloturismo,

com passagem pelo concelho de Vagos no dia 05/05/2007. -------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à passagem da prova pelo

concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 – 29º GRANDE PRÉMIO ABIMOTA – PEDIDO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DA

PROVA – Presente no ofício da Abimota – Associação Nacional das Industrias de Duas Rodas,

Ferragens, Mobiliário e Afins, de 23/3/07, a solicitar parecer da Câmara Municipal sobre a passagem do

29º Grande Prémio Abimota, pelo concelho, no dia 10/06/2007. -------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à passagem da prova pelo

concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS –

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação supramencionada, a solicitar a

atribuição de um subsídio para o corrente ano. ----------------------------------------------------------------------

25 – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 09/07/2004 – MÉRITO EXCEPCIONAL

À ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL MARIA HELENA COSTA CATELA – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declarar a nulidade da sua deliberação de 09/07/2004 que

atribuiu o mérito excepcional à funcionária Maria Helena Costa Catela, Assistente Administrativa

Principal, nos termos da alínea a) do nº4, do art.º 30º, do Decreto-Lei nº 184/89, de 2 de Junho (redução

de todo o tempo de serviço para efeitos de prorrogação na respectiva carreira), porque quando o mesmo

foi atribuído, o art.º 30º do referido diploma, já havia sido revogado pela Lei nº 10/2004, de 22 de Março

(SIADAP) não tendo a Câmara Municipal, por tal motivo, dado seguimento ao procedimento abertura de

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais delibera, remeter o processo à Assembleia Municipal para o mesmo efeito com referência à

sua deliberação de 24/09/2004, que aprovou a Menção de Mérito Excepcional – Funcionária. --------------

26 – JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBURQUEQUE SIMÕES ROCHA – PEDIDO DE



PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS---------------------------------------------------------------------

“I. JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE SIMÕES ROCHA, advogado, ex-autarca da Câmara

Municipal de Vagos (CMV), vem, ao abrigo do disposto no artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais,

aprovado pela Lei nº 29/87, de 30 de Junho, pedir o pagamento das despesas que suportou com o

processo crime a que foi sujeito pela sua actividade como autarca ao serviço desta Câmara Municipal,

por requerimento com registo de entrada de 1.3.2007. -------------------------------------------------------------

II. Fundamenta o seu pedido, essencialmente, no seguinte: -------------------------------------------------------

- Exerceu funções na Câmara de 1986 a 1994; --------------------------------------------------------------

- Foi acusado (pelo Ministério Público) e submetido a julgamento por factos que teria praticado no

exercício dessas funções e por causa delas, os quais consubstanciariam crimes de prevaricação, de burla

agravada, de corrupção passiva, de falsificação e subtracção de documentos, abuso de poder e de

violação de normas de execução orçamental; ------------------------------------------------------------------------

- Porque estará inocente vem sendo a ser absolvido (depois de ter sido condenado pelo colectivo

do tribunal da comarca de Vagos por alguns desses crimes) pelas várias decisões judiciais,

nomeadamente o acórdão da Relação de Coimbra de 10/10/2006; -----------------------------------------------

- Para assumir a sua defesa constituiu seu mandatário o Advogado Dr. Celso Cruzeiro, que agora

lhe apresentou a respectiva conta de honorários no montante global, e até à presente data, de 89. 814, 76

Euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- No decurso do processo entregou ao seu advogado modestas provisões, dada a sua limitada

situação económico-financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------

- Refere que os citados honorários dizem respeito apenas aos 21 crimes de que foi absolvido, dos

24 de que foi acusado; --------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Por documento entrado na Câmara Municipal no dia 02/11/2005, João Rocha viera requerer à

Câmara Municipal de Vagos, em pedido idêntico, o pagamento de todas as despesas tidas até àquele

momento com a sua defesa judicial decorrente do processo crime n.º 326/2000, ao abrigo do artigo 21.º

do Estatuto dos Eleitos Locais e que ascendiam, à data, a 82.162,01 €. -----------------------------------------

A 08 de Novembro de 2005, o jurista da Câmara Municipal emite parecer negativo sobre a

pretensão do João Rocha, tendo o mesmo exercido contraditório. -----------------------------------------------

A 26 de Janeiro de 2006, a Câmara Municipal, e com base numa outra informação do jurista da

Autarquia, informa o João Rocha que foi deliberado solicitar parecer sobre a presente questão à

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. --------------------------------------------

A 4 de Maio de 2006, dá entrada na Câmara Municipal de Vagos o parecer da C.C.D.R.C,

apontando para o indeferimento da pretensão do Sr. Dr. João Rocha. -------------------------------------------

Em 22 de Maio de 2006, a Câmara Municipal de Vagos notifica João Rocha, nos termos e para

os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, para este se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, sobre a



intenção da Câmara Municipal de Vagos deliberar indeferir o seu pedido. -------------------------------------

Em 7 de Junho de 2006, deu entrada na Câmara Municipal a sua resposta. --------------------------

Seguidamente veio a autarquia a decidir, em 14 de Julho de 2006, resumidamente, nos termos

seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O artigo 21.º do Estatuto dos Eleitos Locais estatui: -----------------------------------------------------

“ Constituem encargos a suportar pelas Autarquias respectivas as despesas provenientes

de processos judiciais em que os eleitos locais sejam parte, desde que tais processos tenham tido como

causa o exercício das respectivas funções e não se prove dolo ou negligência por parte dos eleitos.” -------

Ou seja, o apoio a autarcas em processos judiciais depende da verificação cumulativa de três

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despesas provenientes de processos judiciais; ------------------------------------------------------

• Processo em que os eleitos sejam parte por causa do exercício das suas funções; -------------

• Não de prove dolo ou negligência por parte dos eleitos locais. -----------------------------------

Sendo os requisitos cumulativos, basta não se verificar um deles, para não haver lugar à

aplicação da norma em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------

Se o primeiro é objectivo, o mesmo já não se pode dizer dos outros dois. ---------------------------

Com efeito, o interessado que pretenda ser ressarcido pela Câmara Municipal tem de provar a

existência de um nexo causal entre as funções exercidas enquanto eleito local e o processo judicial

gerador dos referidos encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------

No caso vertente, o que se sabe é que João Rocha foi acusado por vários crimes, tendo sido

condenado em 1.ª Instância a 20 anos de prisão, com o cumulo jurídico de 8 anos, embora tal decisão

ainda não tenha transitado em julgado, encontrando-se em fase de recurso. ------------------------------------

Anote-se que é o próprio a afirmar que “ (...) os factos que deram origem ao processo em

causa terão sido praticados pelo requerente na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos,

no exercício das respectivas funções”. --------------------------------------------------------------------------------

Ou seja, é o próprio requerente que também não sabe se tais actos foram ou não praticados na

qualidade de autarca, ao ponto de afirmar que “terão sido praticados”, não tendo nenhuma certeza. --------

Mas, para além disso, o Sr. Dr. João Rocha, por sentença do Tribunal Administrativo do Círculo

de Coimbra (TACC), de 22 de Agosto de 1995, já transitada em julgado, perdeu o mandato de autarca,

para que foi eleito em 12 de Dezembro de 1993, por ilegalidades graves cometidas entre 1991 e

Dezembro de 1993. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Então se assim é, forçoso é concluir que os factos pelos quais foi acusado e condenado, embora

sem trânsito em julgado, não foram praticados na qualidade de autarca, pois deixou de o ser com o

trânsito em julgado da citada sentença e, por outro lado, perdendo o conjunto de direitos que aquele

Estatuto lhe conferiria. --------------------------------------------------------------------------------------------------



Logo, não poderá reclamar junto da Câmara Municipal de Vagos as despesas judiciais

decorrentes do processo-crime em que é arguido, nos termos e no âmbito do artigo 21.º do Estatuto dos

Eleitos Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acresce que, o que o legislador pretendeu com tal normativo foi que as Autarquias pagassem

despesas judiciais dos autarcas em que estes sejam parte e tenham actuado no exercício das suas funções,

mas que tenham actuado com o objectivo de defender e proteger a Autarquia, devendo actuar os mesmos

sempre no estrito cumprimento da Lei e respeito pelo conjunto de deveres que aquele Estatuto impõe. ----

Ademais, o requerente não deu a conhecer os factos a que se referia, impedindo a autarquia de

os conhecer e, por consequência, de avaliar a sua actuação. -------------------------------------------------------

Logo, porque esta desconhece os factos pelos quais foi julgado não pode avaliar quer uma, quer

outra situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E todavia, contra si depõe a própria sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra

que afirma que a actuação daquele autarca pode “ajuizar-se como dolosa (...).” -------------------------------

Por outro lado, e quanto ao terceiro e último requisito do artigo 21.º do Estatuto dos Eleitos

Locais, a doutrina tem sido unânime em afirmar que a existência de dolo ou negligência só poderá ser

normalmente constada com a sentença ou acórdão transitado em julgado, ou seja, depois de ter sido

proferida decisão final e última sobre a questão controvertida, que determine a ausência de culpa do

requerente quanto aos factos que praticou. ---------------------------------------------------------------------------

Do citado normativo (artigo 21.º do E.E.L.) conclui-se que impende sempre sobre o requerente o

ónus de provar que não actuou com dolo ou negligência, o que aquele não fez. --------------------------------

Sendo condição “sine qua non” a verificação de tal requisito, a sua falta não permite satisfazer a

pretensão do interessado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

O que subjaz ao espírito do artigo 21.º do Estatuto dos Eleitos Locais é o direito conferido aos

eleitos locais, uma vez verificados os três requisitos cumulativamente, verem-se ressarcidos pela

respectiva Autarquia das despesas resultantes de processos judiciais em que sejam parte, e tenham

resultado das suas funções, o que é diferente das autarquias se substituírem aos seus eleitos, assumindo,

ab initio, a responsabilidade pelas despesas provenientes daqueles processos, como refere, e bem, o

parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. --------------------------------

Pelo exposto e, em virtude do João Rocha não ter provado que actuou sem dolo ou negligência,

por não estarem reunidos de forma cumulativa os requisitos do artigo 21.º do Estatuto dos Eleitos Locais,

e ainda por ter perdido o mandato de autarca, por ilegalidades graves, por sentença já transitada em

julgado, o que faz dele um não autarca, pelo menos durante o período a que respeita a perda de mandato,

e a que se referem os factos/crimes por que foi julgado, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade,

indeferir o pedido formulado por João Rocha, pois que não tem direito à pretensão que agora se arroga, e

que vem prevista no artigo 21.º do E.E.L. ----------------------------------------------------------------------------



IV. Da presente decisão não houve impugnação contenciosa, firmando-se aquela na ordem jurídica. ------

V. Por outro lado, como já se referiu, estatui o artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais (EEL), que

conserva a mesma redacção não obstante as várias alterações de que este último foi objecto, que “

Constituem encargos a suportar pelas autarquias respectivas as despesas provenientes de processos

judiciais em que os eleitos locais sejam parte, desde que tais processos tenham tido como causa o

exercício das respectivas funções e não se prove dolo ou negligência por parte dos eleitos”. Estabelece,

pois, tal normativo dois pressupostos que verificam a obrigação de suportar encargos pela demandada: i)

que os processos tenham tido como causa o exercício de funções como autarca; e ii) que não se prove que

o eleito local tenha agido, no exercício dessas funções, com dolo ou negligência. -----------------------------

VI. Note-se, desde já, que a lei não diz que o eleito local tem direito ao pagamento das despesas com os

respectivos processos se vier, a final, a ser absolvido. Antes exige que não se prove a existência de dolo

ou negligência no exercício dessas funções! Daí que não se verificando os elementos típicos

caracterizadores do crime pelo qual o eleito local foi acusado (por prescrição, erro processual ou por

inadequada subsunção legal) e por isso mesmo absolvido, há que averiguar se a sua conduta, mesmo

assim, não foi nem dolosa nem negligente, contrária aos seus deveres de autarca, não obstante não

constituir crime. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Preceitua o artigo 4º do citado EEL, relativo aos deveres dos eleitos locais que estes no exercício das

suas funções estão vinculados ao cumprimento dos seguintes princípios: ---------------------------------------

1) Em matéria de legalidade e direitos dos cidadãos: ---------------------------------------------------

a) Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos actos por si

praticados ou pelos órgãos a que pertencem; (sublinhámos). ------------------------------------------------------

b) Cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais relativas à defesa dos interesses e

direitos dos cidadãos no âmbito  das suas competências; ----------------------------------------------------------

c) Actuar com justiça e imparcialidade. ----------------------------------------------------------------------

2) Em matéria de prossecução do interesse público: ----------------------------------------------------

a) Salvaguardar e defender os interesses públicos do Estado e da respectiva autarquia; ---------------

b) Respeitar o fim público dos poderes em que se encontrem investidos; -------------------------------

c) Não patrocinar interesses particulares, próprios ou de terceiros, de qualquer natureza, quer no

exercício das suas funções, quer invocando a qualidade de membro de órgão autárquico. --------------------

VIII. Até ao presente momento, após várias decisões judiciais e apreciação de recurso pela Relação de

Coimbra, o requerente está pronunciado por um crime de corrupção passiva, aguardando novo

julgamento, e condenado por dois crimes de prevaricação – cfr. Acórdão da referida Relação. --------------

IX. Para que o requerente possa ter direito ao pagamento das despesas judiciais não lhe pode ser

assacado dolo ou culpa ainda que os respectivos factos consubstanciadores não constituam crime. ---------

X. Na verdade, seria incompreensível que a autarquia tivesse que suportar as despesas com o advogado



do eleito local que, embora absolvido dos crimes só porque não se verificaram os elementos típicos do

dolo caracterizadores dos mesmos, tenha actuado de tal modo em que se revelou manifesto o dolo ou a

culpa (negligência) desse autarca importando a violação dos deveres a que estava obrigado pelo seu

Estatuto. A conduta de um agente da administração é susceptível de violar simultaneamente bens

jurídicos distintos e autónomos que se encontram em planos diferentes: o criminal e o estatutário (ou

disciplinar). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. No caso vertente, já sabemos que a conduta do requerente não terá sido criminal, pelo menos em

parte, restando averiguar agora se, essa mesma conduta, não foi violadora, de forma dolosa ou

negligente, dos deveres estatutários do mesmo. ---------------------------------------------------------------------

XII. Não pode ser outra a interpretação a dar à norma do artigo 21º do citado EEL. É lógico, razoável,

sensato e justo que o legislador quisesse que o autarca eleito que se viu envolvido numa acusação torpe

de crime no exercício das suas funções, mas que acabou por ser absolvido, face à sua inocência,

relativamente a toda a trama em que foi envolvido judicialmente, fosse pago, pela autarquia, das despesas

feitas com o seu defensor. Já não assim se o mesmo autarca, ainda que absolvido do crime, actuou

“contra-legem”, contra os interesses da autarquia ou com violação dos deveres a que estava obrigado

pelo seu estatuto, pelas normas legais e regulamentares, embora tais violações, repete-se, não constituam

crime. É isto que agora nos cumpre apurar. --------------------------------------------------------------------------

XIII. Vejamos, então, se o requerente, apesar de absolvido de vários crimes, actuou dolosa ou

culposamente em relação a factos que consubstanciaram a sua acusação e consequente condenação em 1ª

instância. Isto é: se a conduta do requerente também não é violadora dos seus deveres de eleito local, de

normas legais e regulamentares. ---------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Verificando os documentos existentes nos arquivos da Câmara Municipal de Vagos, decisões

judiciais transitadas em julgado relativas aos factos e processo-crime em que o requerente é arguido

afiguram-se como provados, no que àquele dizem respeito, os seguintes factos, relativos a casos distintos,

que motivam o presente pedido, pois que foi pela prática dos mesmos que o requerente se viu envolvido

em processos – crime e careceu, por isso, de protecção jurídica: -------------------------------------------------

1. O arguido João Rocha foi Presidente da Câmara Municipal de Vagos (doravante a designar

abreviadamente por CMV) iniciando o seu segundo mandato em 2.1.90, (fls. 923), o qual veio a terminar

em 3.1.94, tendo no anterior quadriénio desempenhado idênticas funções; ------------------------------------

2. Os arguidos Sarabando e Domingues foram vereadores na mesma Câmara, iniciando e completando

os respectivos mandatos nas datas acima apontadas; --------------------------------------------------------------

3. O arguido Azevedo Carvalho era o advogado contratado da Câmara Municipal de Vagos para os

assuntos de natureza jurídica e conselheiro do Presidente João Rocha; ----------------------------------------

4. Em 27.1.91, no edifício da CMV, reuniu o executivo camarário sob a presidência do arguido Rocha e

com a presença dos arguidos Sarabando e Domingues e dos demais vereadores, Viriato Camarneiro,



Armindo Sequeira e Basílio de Oliveira, a fim de apreciar diversos assuntos constantes da agenda (Acta

de fls. 1297); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Dentre outras, foi apresentada a proposta do Presidente da Câmara, para discussão e aprovação, de

alienação onerosa do Parque de Campismo da Vagueira (de ora em diante a mencionar apenas por

PCV) e de 15 hectares de terreno adjacente, dos quais a CMV era proprietária, sem necessidade de

concurso público, devendo os candidatos ser escolhidos de acordo com as seguintes condições: -----------

- Maior valor de oferta e melhor prazo e forma de pagamento; ----------------------------------------

- Em igualdade de circunstâncias a CMV reservar-se-ia o direito de escolha atendendo ao

projecto a executar para o desenvolvimento, expansão e incremento turístico do PCV e

respectivo terreno anexo para proceder à implantação de um projecto de ampliação

complementar; -------------------------------------------------------------------------------------------------

- O referido terreno engloba a zona designada por Parque das Merendas, a qual deveria ser

afectada ao uso público, comprometendo-se a não dar destino diverso daquele para que vem

sendo utilizado; ------------------------------------------------------------------------------------------------

- O preço base da proposta é de 240.000.000$00, não podendo ser alienado por preço inferior.

6. O executivo deliberou solicitar à Assembleia Municipal (de ora em diante, apenas AM) autorização

para venda do PCV. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Reunida em 27.9.91, a AM deliberou por maioria autorizar a venda nos termos propostos. --------------

8. Foi então afixado na Secretaria da CMV um edital anunciando a venda e estabelecendo as condições

aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Várias propostas deram entrada na CMV manifestando interesse na aquisição do PCV e terreno

adjacente (15ha), oferecendo as suas condições, sendo concorrentes José Arlindo Alves Abreu, Mário

Rui Correia Portulez, Fernando Heleno Santos, Orbitur-Intercâmbio de Turismo, SA e João Rocha e

outros (fls. 1542 e ss.). -------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Em 25.10.91 (fls. 1308 e seguintes), no decurso de reunião da CMV, o arguido Rocha propôs a

adjudicação do PCV, mais os 15 ha, ao J. Arlindo Abreu, com fundamento em que este apresentara a

proposta de maior preço 300.000.000$00 - e a que melhor definia o prazo de pagamento. ----------------

11. A proposta daquele arguido foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis do Sarabando,

Domingues e Camarneiro, mais tendo ficado deliberado que o contrato a celebrar respeitaria

escrupulosamente o quadro da deliberação da CMV de 11.10.91, designadamente no que tocava à

afectação e destino do Parque das Merendas e ainda que o Presidente Rocha ficava autorizado a

outorgar o contrato promessa de compra e venda, bem como a respectiva escritura. ------------------------

12. Mau grado a referência ao "quadro da deliberação da CMV de 11.10.91 ", registe-se que na sessão

ocorrida nessa data (fls. 1305) apenas fora deliberado, após admissibilidade e abertura das propostas,

remetê-las para estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------



13. Na base da adjudicação estava também o parecer jurídico emitido pelo advogado Azevedo de

Carvalho, na qualidade de consultor do Presidente (o qual consta de fls. 1312 e ss. que aqui se dá por

integralmente reproduzido), muito embora o Vereador Armindo Sequeira, presente na reunião de

25.10.91, tivesse votado contra a aprovação da proposta, alertando para o facto de a mesma não

respeitar as regras do concurso. --------------------------------------------------------------------------------------

14. Através da respectiva proposta de aquisição (fls. 1542) o J. Arlindo apresentara como condições de

pagamento do preço 300.000 contos, uma primeira parcela de 150.000 contos no acto de assinatura do

contrato promessa e o restante no acto da escritura do contrato de compra e venda, sem prejuízo de

sucessivas amortizações através de reforços do sinal. -------------------------------------------------------------

15. Mais se propusera executar noutra área, a fornecer pela CMV, o Parque das Merendas, em

contrário das condições estabelecidas para o concurso pela Câmara (cfr. actas de deliberação da CMV

e AM, de 27.9.91). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Em 5.11.91 (fls. 165 e seguintes), o Notário privativo da CMV dá forma ao contrato promessa de

compra e venda do PCV, nele tendo intervindo como outorgantes o arguido Rocha, em representação da

CMV e o J. Arlindo, o primeiro como promitente vendedor e o segundo como promitente comprador. ----

17. Por via desse contrato em cujo âmbito foi clausulado o essencial da proposta aprovada pela CMV,

no que se refere ao objecto da venda e seu preço, mais se estabeleceu que a escritura poderia ser

celebrada no prazo de 24 meses subsequentes á assinatura do contrato promessa, sem exceder tal

período de tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Sendo então – no acto de celebração da escritura – pagos os restantes 100.000 contos do preço,

contra integral quitação do preço pago pela aquisição do PCV e os sobrantes 50.000 contos seriam

reportados ao pagamento dos 15 ha de terreno adjacente e liquidados em futuro acto de celebração de

escritura autónoma desse terreno. ------------------------------------------------------------------------------------

19. A CMV comprometia-se a negociar e a proceder á reversão da exploração do PCV com a Orbitur,

até então sua concessionária, de acordo com o respectivo contrato de concessão; a ceder ao co-

outorgante o crédito das retribuições pagas pela Orbitur, devidas pela sua exploração; e a investir

desde logo o J. Arlindo na posse plena do Parque. -----------------------------------------------------------------

20. Mais ficou clausulado que, em caso de incumprimento por facto imputável a qualquer dos

contraentes investiria o não faltoso no direito de reclamar judicialmente a execução específica do

contrato traduzido, no que respeita à CMV, na celebração das escrituras a que se obrigara. ---------------

21. Entretanto, a Orbitur viera interpor recurso contencioso, no foro administrativo (T AC de Coimbra)

da deliberação tomada na reunião do executivo da Câmara, ocorrida a 25.10.91, que decidira e vendeu

o PCV. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Por sentença proferida em 25.6.93, o TACC veio a anular o acto deliberativo, decisão da qual foi

interposto recurso pela CMV, para o STA o qual confirmou a sentença daquela instância, por via de



Acórdão publicado em 23.6.94 (v. tis. 173). -------------------------------------------------------------------------

23. Em 20.9.93 o arguido J. Rocha, na qualidade de Presidente da Câmara de Vagos, veio a ser citado

para contestar uma acção de simples apreciação intentada no T AC de Coimbra, igualmente pela

Orbitur, tendo por objecto a apreciação do contrato de exploração do PCV pela A. e o exercício pela

CMV do respectivo direito de resgate. --------------------------------------------------------------------------------

24. Em 15.11.93, o arguido Rocha, enquanto Presidente da Câmara, e o J. Arlindo celebram um

aditamento ao contrato promessa no âmbito do qual acordam em prorrogar o prazo para celebrar a

escritura pública de compra e venda por mais 90 dias; entregando o segundo um reforço de sinal no

valor de 25.000.000$00, e comprometendo-se a entregar os restantes 75.000.000$00 no acto de

escritura; e que até á data da sua celebração este poderia efectuar sucessivos reforços por conta do

preço (fls. 4126). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Todavia, o arguido Rocha não se encontrava expressamente mandatado ou autorizado para o

efeito pelos órgãos camarários competentes. -----------------------------------------------------------------------

26. Entretanto, em 12.12.93, decorrera o acto eleitoral para as autarquias locais, sendo de imediato

conhecidos os seus resultados, traduzidos na derrota eleitoral do partido até então dominante (o Partido

Social Democrata), do qual faziam parte os arguidos Rocha, Sarabando e Domingues. ---------------------

27. Contudo, tal acontecimento, com os inerentes reflexos a nível da futura e próxima gestão autárquica,

não impediu que, sob o impulso do Presidente Rocha, a CMV, em 17.12.1993, viesse a deliberar por

maioria (com os votos favoráveis do presidente, Sarabando, Domingues e Nogueira) a aprovação do

aditamento ao contrato acima mencionado, com o fundamento, exposto pelo Rocha na sessão, na

propositura das acções no TAC de Coimbra pela Orbitur e suas eventuais consequências negativas na

celebração da escritura, bem como no percebimento pela CMV dos 25.000 contos. --------------------------

28. Na mesma reunião, a CMV deliberou conceder ao Presidente, ou substituto legal, autorização para

outorgar na escritura pública de compra e venda a celebrar em 22.12.93. ------------------------------------

29. Nesta última data é então celebrada a mencionada escritura de compra e venda do PCV (fls. 591),

dela se excluindo expressamente os 15 ha adjacentes, que seriam objecto de escritura autónoma, tendo

por intervenientes o Presidente da Câmara, em representação desta como vendedora e o J. Arlindo como

comprador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Por via da escritura, celebrada no Notário privativo da Câmara, esta vende o PCV, com a área de

100.000 m2, ao J. Arlindo, pelo preço de 250.000.000$00, comprometendo-se a indemnizá-lo pelo valor

correspondente ao dobro do preço por ele já pago "...por qualquer facto ilícito de terceiro, decisão

judicial ou acto administrativo com eficácia externa que afecte ou perturbe de forma irremovível e

definitiva a plena posse e desonerada propriedade do segundo outorgante em relação ao Parque de

Campismo... da Vagueira ou se ocorrer, por facto emergente do seu processo deliberativo ou outro de

sua exclusiva responsabilidade qualquer situação que determine a invalidade daquela venda...”. -------



31. O José Arlindo pagara à CMV a quantia de 250.000.000$00, fraccionadamente, a saber,

150.000.000$00 no acto da celebração do contrato promessa (fls. 4410), 25.000.000$00 no acto de

assinatura do aditamento ao contrato promessa (tis. 4411) e o restante do preço no acto de celebração

da escritura (tis. 4412). -------------------------------------------------------------------------------------------------

32. O arguido J. Rocha anuiu em introduzir, na escritura de compra e venda celebrada em 22.12.93,

as cláusulas penalizatórias para a CMV atrás descritas, as quais, se executadas em beneficio do

comprador J. Arlindo, no pressuposto da verificação de qualquer uma das situações ali tipificadas,

importariam para a primeira o pagamento da indemnização equivalente a 500.000.000$00. -------------

33. Sendo certo que era do pleno conhecimento daquele arguido, anteriormente àquela data, bem

como á data da deliberação da CMV de 17.12.93, o conteúdo da sentença proferida pelo T AC, de

Coimbra, proferida em 25.6.93, anulando a deliberação da CMV de 25.10.91. -----------------------------

34. Tal como estava bem ciente de que se encontrava pendente no mesmo tribunal a acção intentada

pela Orbitur – concessionária do Parque - em 12.7.93, a que atrás aludimos, para a qual a CMV fora

citada na sua pessoa em 20.9.93. -------------------------------------------------------------------------------------

35. Sabia que o resultado das duas acções – sendo certo que da sentença proferida na primeira coubera

recurso para o STA – poderia, com larga margem de probabilidade, preencher o consignado na

cláusula indemnizatória estabelecida na escritura em benefício do J. Arlindo. ------------------------------

36. Sabia assim o arguido Rocha agir em detrimento dos interesses da CMV que lhe competia,

enquanto Presidente da Câmara, salvaguardar, agindo como deveria no cumprimento estrito das

deliberações camarárias que para tanto lhe conferiam mandato. -----------------------------------------------

37. Anteriormente à apresentação da sua proposta (reunião da CMV de 27.9.91) o João Rocha havia

entabulado negociações particulares com o J. Arlindo relativamente à alienação do Parque,

negociações que se encontram bem expressas na troca de correspondência mantida entre o arguido

Rocha e o J. Arlindo e que se encontra junta aos autos a fls. 1167/1171. ---------------------------------------

38. Assim, por carta datada de 13.9.91 (e registada na CMV em 16.9.91) o J. Arlindo propõe á CMV

comprar particularmente o PCV, apresentando em anexo a respectiva proposta, na qual oferece o preço

de aquisição de 210.000.000$00, pelo parque e mais 15ha de terreno adjacente, para além de outras

condições que ali desenvolve cujo conteúdo aqui dou por reproduzido. -----------------------------------------

39. Carta essa que obteve resposta nos termos de ofício expedido ao J. Arlindo e do qual se encontra um

escrito de conteúdo equivalente, não datado, nos autos, subscrito pelo Rocha, contemplando nos seus

termos gerais as condições oferecidas por aquele e exibindo condições suplementares. ---------------------

40. E à qual responde o J. Arlindo nos termos constantes da carta enviada á CMV, em 20.9.91, ali

registada e entrada em 26.9.91, manifestando aceitar a contra proposta camarária. -------------------------

41. Esta troca de correspondência, vertida nas três referidas missivas, foi contudo subtraída pelo

arguido J. Rocha aos arquivos da CMV e conservada. em seu poder, na sua residência, dessa forma



impedindo o conhecimento e divulgação do seu conteúdo pelos restantes membros dos órgãos

representativos do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------

42. Tendo apresentado como proposta sua a alienação do Parque, na referida reunião do executivo

camarário, de 27.9.91, omitindo os contactos previamente estabelecidos com o J. Arlindo. ----------------

43. O concurso aprovado pelo órgão camarário, representou uma forma de vender o Parque de

Campismo e terreno anexo ao melhor preço. ------------------------------------------------------------------------

44. Sabendo o arguido Rocha que deste modo prejudicava a CMV, estando como estava ciente de que

as cláusulas penalizatórias introduzidas por sua própria conta e risco – e sem para tal estar autorizado

pela AM – no contrato de compra e venda, e no teor descrito, se tornariam efectivas e exequíveis, na

eminência justificada de a deliberação camarária de 25.10.91 ser anulada por via contef1ciosa; ciente

também de que não podia outorgar no aditamento ao contrato promessa, lavrado em 15.11.93, sem

prévia autorização da CMV (d. art. 39.2.i, do DL 100/84, de 29.3, com as alterações da L. 18/91, de

12.6); ciente ainda de que deliberadamente e com reserva omitia do conhecimento dos demais órgãos

autárquicos os contactos escritos previamente mantidos com o comprador do Parque; e por fim ciente

igualmente de que ao fazer aprovar, com fundamento no parecer jurídico, previamente e para esse

fim, elaborado pelo arguido A. Carvalho, a proposta do J. Arlindo, contrariava em benefício deste os

termos formais do concurso promovido pela CMV. ---------------------------------------------------------------

45. O arguido Rocha estava igualmente ciente de que, ao apossar-se dos documentos camarários, agia

contra os interesses da Câmara pretendendo simultaneamente ocultar a sua conduta ali consignada

por escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. O arguido A. de Carvalho conhecia a qualidade de Presidente da Câmara do co-arguido J. Rocha;

sabia também que a actuação deste se inseria no âmbito das suas atribuições e quais os deveres a que se

encontrava vinculado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Na altura dos factos o arguido Azevedo de Carvalho integrava uma sociedade de advogados -

"Azevedo de Carvalho e Nazaré de Sousa, Sociedade de Advogados" - da qual fazia parte a advogada

Nazaré de Sousa que, por sua vez, patrocinou o J. Arlindo em todo o processo de alienação do PCV (cf.

1721 e 1727), sendo tal facto de todos conhecido. ------------------------------------------------------------------

48. Por sua vez o arguido J. Arlindo conhecia igualmente a qualidade do Presidente J. Rocha e que o

mesmo actuou sempre no pleno exercício das suas atribuições funcionais; sabia ainda que este devia

actuar com imparcialidade e no sentido de preservar os interesses da CMV (artigo 4° da Lei 29/87, de

30.6). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49. A 12.12.93 decorreria, nos termos legalmente previstos, a realização de eleições autárquicas; --------

50. Na autarquia de Vagos de novo se tinham recandidatado os arguidos Rocha e Sara bando,

integrando ambos a mesma lista do PSD para a Câmara Municipal, a qual era encabeçada pelo arguido

J. Rocha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



51. Com vista à angariação de maior número de votos que lhes propiciasse obter vencimento no acto

eleitoral a realizar naquela data, os dois arguidos decidem mandar executar obras públicas, em seu

modo de ver demonstrativas de uma boa e eficaz gestão camarária, sendo certo que àquela data, como

bem sabiam, a CMV não dispunha de capacidade financeira para tal; ----------------------------------------

52. Atenta a proximidade das eleições importava contudo conferir celeridade á execução dessas obras

com a qual se não compatibilizaria a organização dos respectivos concursos administrativos e sua

adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. Nesse contexto, em Outubro desse ano, alguém (que não foi possível apurar) da CMV, e em nome

desta, e com o conhecimento do arguido Rocha, contacta o empreiteiro de obras públicas Mário

Polónio, a quem propõe o alcatroamento da designada estrada de Alta Tensão, na Vagueira, e a

aplicação de "toutvenant" na estrada de Carregosa, com a condição de as obras estarem terminadas

antes do acto eleitoral; --------------------------------------------------------------------------------------------------

54. O Polónio, atenta a natureza da obra a levar a efeito estrada da Alta Tensão e os grandes custos que

implicava, não aceitou a proposta por temer não lhe vir a ser futuramente paga, dadas as circunstâncias

em que lhe seriam conferidos os trabalhos, sem precedência de concurso público, sem adjudicação e

sem qualquer outra formalização por escrito legalmente vinculativa para os contraentes; ----------------

55. Aceitou não obstante efectuar as obras na estrada da Carregosa dado o menor vulto do

empreendimento que, uma vez terminado, orçou em 4.000.000$00; ---------------------------------------------

56. Apresentando-se, após o termo dos trabalhos, na CMV a fim de receber o preço convencionado, o

arguido Rocha informou-o que iria ser pago, não pela CMV, mas sim através de uma Comissão de

Melhoramentos que para o efeito iria ser criada, e efectivamente esta comissão acabou por pagar os

trabalhos realizados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Todavia, já após as eleições e conhecidos os resultados o Polónio uma vez mais compareceu na

CMV a fim de receber a quantia que lhe era devida, sendo então informado não haver dinheiro

disponível para o efeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------

58. Na mesma linha de actuação, o arguido Sarabando, com a anuência do Rocha, em 18.10.93,

contacta através de oficio da CMV, por si subscrito, o empreiteiro José Manuel Saraiva (fls. 298)

convidando-o a apresentar orçamento para realização de obras de electrificação da estrada de Alta

Tensão (fls. 300) ao que este respondeu apresentando, em 20.10.93, um orçamento consignando o preço

global de 5.533.600$00 (fls. 301); -------------------------------------------------------------------------------------

59. Após a recepção na CMV do orçamento, o Sarabando de imediato o contacta pessoalmente

informando-o da aceitação da proposta e ordenando-lhe a realização dos trabalhos de electrificação e

sua ultimação antes do dia designado para as eleições; ----------------------------------------------------------

60. Entre a CMV e o Saraiva não foi celebrado qualquer contrato escrito que contemplasse os termos

daquele acordo verbal; -------------------------------------------------------------------------------------------------



61. Referiu-lhe ainda o Sarabando que o pagamento seria processado através da Comissão de

Melhoramentos da Gafanha da Vagueira (daqui para a frente, a designar apenas por CMGV); -----------

62. Ultimada a obra o Saraiva dirigiu-se à CMV a fim de receber o que lhe competia, tendo então sido

informado pelo Sarabando que se deveria dirigir á referida CMGV, a fim de satisfazer a sua pretensão;

63. Ali comparecendo, foi dito ao Saraiva não dispor aquela Comissão de qualquer numerário para o

efeito, ficando assim prejudicado no valor correspondente ao custo das obras e sem possibilidade de o

vir a obter, dado não existir contrato escrito, nem ter ocorrido concurso público para adjudicação da

empreitada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64. Prosseguindo os seus intentos, o Rocha e o Sarabando contactam, em Novembro de 1993, um

terceiro empreiteiro, o arguido Vítor Almeida, a quem questionam no sentido de apurar se estaria

interessado em levar a efeito a pavimentação estrada da Alta Tensão e ainda a pavimentação da Rua da

Fonte, em Vagos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

65. Discutidos os pormenores, foi acertado entre todos que o preço a pagar pela CMV seria de

800$00/m2 e de 900$00/m2 respectivamente quanto à R. da Fonte e estrada da Alta Tensão e, ainda,

que as obras deveriam estar concluídas antes da realização do acto eleitoral; -------------------------------

66. O acerto foi meramente verbal, não tendo havido formalização escrita nem prévio concurso

público ou adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------------------------

67. Logo no dia imediato o Vítor Almeida deu início aos trabalhos vindo a conclui-los no prazo

estabelecido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68. Compareceu então na CMV, onde contactou o Sarabando o qual, em sintonia com o Rocha, com

quem acertara toda a actuação, ordenou ao Vítor que efectuasse os autos de medição das obras

realizadas, dirigindo o primeiro (R. da Fonte) á CMV e o segundo à CMGV, que para o efeito fora

criada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69. Na verdade, ainda em Novembro de 1993, o Rocha, sempre com a coadjuvação do Sarabando,

desencadeia todo um procedimento tendente à constituição da CMGV, para tal contactando e obtendo a

colaboração do arguido Mário Pinho, o qual incentiva os seus conterrâneos da Vagueira a formarem

aquela comissão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. Comissão de Melhoramentos que, sob esse impulso, em 23.11.93, no Cartório Notarial de Vagos,

formaliza a sua constituição através de escritura pública; --------------------------------------------------------

71. Uma vez constituída, o Rocha faz apreciar e obtém aprovação pelos vereadores da CMV – nos quais

se inclui o Sarabando no decurso de duas reuniões do executivo camarário, ocorridas respectivamente

em 10.12.93 (tis. 1326) e em 28.12.93 (tis. 213), da atribuição de dois subsídios no valor de

20.000.000S00, cada um, àquela comissão; -------------------------------------------------------------------------

72. Sendo que a atribuição do segundo subsídio fora precedida de ofício nesse sentido dirigido à CMV,

em 15.11.93, pela CMGV (cf. tis. 28); --------------------------------------------------------------------------------



73. Tais subsídios apenas se destinavam a custear o preço das obras realizadas pelo Vítor Almeida

(estrada da Alta Tensão) e ainda as obras de electrificação da mesma via levadas a efeito pelo José

Manuel Saraiva; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

74. Entretanto o Vítor Almeida elabora os autos de medição solicitados pelo Sarabando consignando, no

respeitante à R. da Fonte, o preço de 6.713.520S00 (tis. 197) e, no relativo á estrada da Alta Tensão, o

preço de 23.835.600S00 (198/199), apresentando-os de seguida ao Rocha para pagamento; ---------------

75. Todavia, uma vez que àquela data já se tinham realizado as eleições e eram conhecidos os seus

resultados – adversos ao PSD – ambos se concertam no sentido de a totalidade das obras levadas a

cabo pelo V. Almeida serem pagas através da CMGV, como única forma de ultrapassar os entraves

administrativos causados pela não realização de concurso público, ou da não formalização escrita do

contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76. A não reeleição do arguido Rocha impedia-o de ulteriormente sanar a situação e proceder ao

pagamento do preço das obras; ----------------------------------------------------------------------------------------

77. Em 31.12.93 o Rocha emite o cheque n.º 5669007617, sobre a CGD, agência de Vagos, de cuja conta

era titular a CMV, no valor de 32.000.000S00, em benefício da CMGV, por conta dos subsídios de

40.000.000800, atribuídos por aquela autarquia (tis. 134 e 303), o qual veio a ser depositado na conta

daquela entidade, aberta na agência de Vagos, do BFB; ----------------------------------------------------------

78. No dia 3.1.94 o arguido Almeida, o Sarabanda e mais três elementos da CMGV reuniram-se na

CMV, ali acordando em se dirigirem à agência local do BFB, onde os elementos da comissão emitiriam

os cheques correspondentes ao preço da obra e que por sua vez entregariam ao primeiro; -----------------

79. Assim actuando os elementos da Comissão emitem e entregam ao Almeida, os cheques n.º 85285549,

85285547 e 85285548, sobre o BFB, nos valores respectivamente de 4.000.000$00, 19.200.000$00 e

8.876.576$00, vindo aquele a proceder ao seu depósito na conta da sua firma (os dois primeiros) e na

sua conta particular (o último); ---------------------------------------------------------------------------------------

80. Na mesma data, o Almeida emite e entrega à CMGV a factura e recibo, correspondentes aos dois

primeiros cheques com indicação expressa de que se reportavam ao pagamento das obras da estrada da

Alta Tensão, no valor de 23.200.000$00; ----------------------------------------------------------------------------

81. Invocando existir diferença na percentagem correspondente ao IVA 5%, se tributável à CMV, ou

16%, se tributável á CMGV – o arguido Almeida não emite a factura correspondente à totalidade da

quantia por si percebida, através da CMGV, o que faria na parte em falta, quando se verificassem os

acertos relativos àquele imposto; --------------------------------------------------------------------------------------

82. No dia seguinte, em 4.1.94, o Sarabanda contacta o Almeida (com a finalidade de arrecadar do

mesmo 4.000.000$00, supostamente referentes à contribuição deste para os gastos da campanha

eleitoral do PSD local, e nesse mesmo dia o Vítor Almeida entrega ao arguido Sarabando a quantia de

Esc. 3.000.000$00 com vista a fins que não foi possível apurar e para tal, nesse mesmo dia, o Almeida



dirige-se á agência de Vagos do BPA levantando 3.000.000$00, da sua conta particular, que entregou

posteriormente ao Sarabando (tis. 312); -----------------------------------------------------------------------------

83. Por sua vez o Sarabando vai ao encontro do Rocha, a quem apresenta aquela quantia, dando-lhe

este, destinos não determinado; ---------------------------------------------------------------------------------------

84. Os arguidos Rocha e Sarabando estavam perfeitamente cientes de que, ao encarregarem o Saraiva

e o Almeida da execução das obras atrás mencionadas ajustando o seu preço e estabelecendo prazos

para a sua conclusão; sem recorrerem a prévia deliberação camarária; sem realizarem concurso

público; e sem formalizarem por escrito as empreitadas daquela forma atribuídas, preteriam

deliberadamente as normas consignadas no Decreto-Lei nº 390/82, de 17.9, nomeadamente os Ares 1,

2 e 5; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. Tendo em vista, tão-somente, obter para si enquanto candidatos ás eleições autárquicas de 1993,

pelas listas do PSD, no município de Vagos, vencimento nas urnas, através da captação do voto dos

eleitores, em face das obras apresentadas necessárias ao bem estar dos munícipes; ------------------------

86. Atenta a urgência na sua concretização, perante a proximidade do acto eleitoral, aqueles dois

arguidos urdiram toda uma estratégia, acordando com o Mário Pinho a criação da CMGV para,

através da atribuição de subsídios monetários, àquela entidade, poderem efectuar o pagamento aos

empreiteiros dos custos dispendidos com as empreitadas, que para o efeito lhe seria debitado; -----------

87. Assim camuflada, subtrairiam os contratos, como era sua intenção, ao visto do Tribunal de

Contas, conforme o exige o art. 16°, do D L 390/82; --------------------------------------------------------------

88. O arguido Pinho sabia que a comissão de melhoramentos era apenas uma forma de fazer obras com

fins eleitoralistas e sem submissão a concurso; ---------------------------------------------------------------------

89. O arguido V. Almeida estava bem ciente da qualidade dos arguidos Rocha e Sarabando, sabendo

bem que ambos exerciam funções na CMV enquanto, respectivamente, Presidente e Vereador

camarário; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90. Sabiam esses três arguidos – tal como o Pinho – que por força da condição dos dois últimos, estes

exerciam funções públicas, às quais estavam ligados através de especiais deveres de cumprimento

estrito da legalidade e de prossecução do interesse público (art. 40, da L. 29/87, de 30.6); ----------------

91. Sabiam ainda que decorrente dessa condição lhes não era devida qualquer outra remuneração

pela prática dos compreendidos nas suas atribuições, para além dos vencimentos e abonos legalmente

estipulados; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92. O Rocha e o Sarabando ao contratarem, pela forma atrás indicada, o Saraiva para execução das

obras que referenciámos fizeram-lhe crer que o seu pagamento estaria assegurado, determinando-o à

realização completa dos trabalhos, sendo certo que naquele momento estavam perfeitamente cientes,

dadas as carências de fundos na CMV, da impossibilidade de satisfação dos seus compromissos

monetários e que assim lhe causavam, como causaram, prejuízos equivalentes ao valor das obras,



lucrando a CMV no valor correspondente; --------------------------------------------------------------------------

93. As Comissões de Melhoramentos atrás referidas forma criadas por impulso dos arguidos Rocha e

Sarabando, não tendo na verdade desempenhado quaisquer funções de recolha de fundos para as

obras a executar, como não tiveram quaisquer reuniões de trabalho, não acompanharam o

planeamento ou a fiscalização das obras, não procederam a quaisquer contactos com os empreiteiros

que as executavam; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

94. A CMV era proprietária de um terreno com a área de 350 ha situado nas Dunas Florestais de Vagos

– Zona Sul/Areão, freguesia da Gafanha do Areão, desta comarca; ---------------------------------------------

95. No decurso do ano de 1989 o arguido Paula, que estava associado neste projecto que agora se refere

ao arguido Hélio, apresentando-se como industrial, contactou com o arguido Rocha, na qualidade de

Presidente da CMV, conhecedor que era do interesse deste em alienar onerosamente uma parte do

terreno acima referenciado, alegadamente em prol dos interesses do município, a fim de aí ser

instalado um grandioso projecto turístico; ---------------------------------------------------------------------------

96. As negociações entre ambos, com pleno conhecimento e consentimento do arguido Hélio, vêm a

culminar numa proposta apresentada pelo Paula, ainda no decurso do ano de 1989, á qual responde o

Rocha, na qualidade de Presidente da Câmara, nos termos do ofício de fls. 494, cujo conteúdo dou aqui

por reproduzido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

97. Em termos gerais, a CMV através do seu Presidente aceita alienar 171 ha do referido terreno,

contra o pagamento de 110.000.000$00, impondo não obstante a observância de determinadas

condições ali expressas de conteúdo programático relativamente ao complexo turístico a instaurar no

local; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98. Prevê que o pagamento seja efectuado no prazo de 5 anos, a partir da celebração da escritura

contra o pagamento, naquele acto, de 30.000.000$00 e apresentação de garantia bancária equivalente

ao resto do preço; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

99. Mais prevê que a celebração da escritura venha a ocorrer no 1º trimestre de 1990; ---------------------

100. Compete, porém, aqui referir que no decurso do mesmo ano (1989) a AM de Vagos apreciou e

aprovou uma proposta apresentada pelo Eng. José Pedro Alves Jordão (fls. 313), para aquisição de um

terreno adjacente ao Parque de Campismo, com a área de 170 ha, a fim de aí ser instalado um

empreendimento turístico, tendo aquela Assembleia deliberado autorizar a referida venda pelo preço de

650.000.000$00; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

101. O processo negocial iniciado entre o Rocha e o Paula, nos termos acima assinalados, não teve

contudo sequência, muito embora os contactos entre ambos tivessem prosseguido; ---------------------------

102. Persistindo nos seus propósitos de alienar o Areão, o Rocha acorda com o Paula em vender-lhe o

referido terreno, aumentando a área a disponibilizar para 350 ha, pelo preço de 280.000.000$00; -------

103. Todavia, nunca esteve nos planos do Paula e do Hélio aí vir a instalar qualquer empreendimento



turístico, para cuja construção não dispunham de capacidade financeira, antes pretendiam, logo que

formalizada a promessa de venda pela CMV, cedê-lo a terceiro por preço assaz vantajoso para si; ------

104. O Rocha, por seu turno, conhecia os planos do Paula e desde logo, com ele pactuando e valendo-

se da sua posição de supremacia, enquanto Presidente da CMV, pretendia auferir para si através

daquele e dos sucessivos negócios que viessem a incidir sobre o Areão, vantagens patrimoniais que lhe

não eram devidas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

105. O arguido Rocha, em 25.5.90, apresenta na CMV, em reunião do executivo camarário, a proposta

de venda do Areão – uma área de terreno inserido na Zona Florestal, com 350 ha – pela importância de

280.000.000$00 "devendo o pagamento ser feito no acto da escritura de acordo com o plano a acordar

com o Sr. António Alberto de Almeida Paula ou a quem ele vier a indicar..." ---------------------------------

106. A apresentação da proposta fora antecedida de uma exposição do Presidente Rocha, precária e

pouco esclarecedora, sem detalhes nem pormenores, o que levou os vereadores Alda Victor, Armindo

Sequeira e Basílio Oliveira a absterem-se na votação, manifestando em acta a sua não concordância; ---

107. A qual contudo, veio a obter aprovação com os votos favoráveis do Presidente e dos vereadores

Camarneiro e Domingues, ora arguido; ------------------------------------------------------------------------------

108. Mais foi deliberado e aprovado que o terreno (Areão) deveria ser afectado aos fins constantes da

proposta do Paula de acordo com a planta de zonamento apresentada e ainda que o assunto deveria ser

submetido à aprovação da AM; ----------------------------------------------------------------------------------------

109. Subjacente à deliberação da CMV, onde foi apreciado, encontrava – se o apodado contrato –

proposta, nele figurando como outorgantes a CMV, representada pelo arguido J. Rocha, e o arguido

Paula, a qual se encontrava junta aos autos a tis. 4476/4477, sem conter as assinaturas de qualquer um

dos co-celebrantes, sem data e sem indicação de local; -----------------------------------------------------------

110. Nele se estabelecia um clausulado tendente a demonstrar a intenção da CMV em vender o Areão

com a área, pelo preço e nas condições submetidas á apreciação da CMV em 25.5.90, bem como a de

futuramente se celebrar entre os intervenientes ou no caso do Paula, quem ele vier a indicar para esse

efeito, o respectivo contrato promessa; -------------------------------------------------------------------------------

111. Este documento, designado por contrato proposta, mais não foi do que uma forma de desencadear

todo o processo deliberativo das instâncias camarárias e assim conceder ao Paula direitos sobre o

terreno do Areão a fim de o negociar lucrativa e marginalmente perante terceiros, sob a aparência

ilusória de um negócio legitimo, daí vindo a usufruir patrimonialmente os dois arguidos; ------------------

112. Na sequência disso é elaborado o contrato de mandato outorgado pelo Paula em benefício do

arguido Hélio Pereira Martins e de Alberto S. Morais (fls. 512), em 17.5.90, a quem confere poderes

para, em seu nome, poderem negociar o terreno do Areão, do qual se intitula proprietário; ----------------

113. Em 29.6.90, reúne a AM de Vagos, onde o Presidente Rocha comparece e expõe – inserido no 10

ponto da ordem de trabalhos – de forma confusa e incompleta, a natureza do empreendimento a



construir no Areão e omitindo pormenores significativos, como sejam a referência ao potencial

comprador quer do terreno (o Paula) e referindo, ao referir o empreendimento que ali se ia levar a

cabo, que seria de uma sociedade mista luso-suiça; ---------------------------------------------------------------

114. A AM por maioria – pesem embora as discordâncias dos deputados autárquicos Jorge Luís e Mário

Tarenta, com fundamento em não se encontrarem devidamente esclarecidos – deliberou aprovar aquele

10 ponto da ordem de trabalhos, sem no entanto conceder autorização para a venda; -----------------------

115. Em 2.7.90, no escritório do arguido Paula, sito na Mealhada, este e o Rocha, na qualidade de

Presidente da CMV e o Paula, outorgam contrato promessa de compra e venda do terreno do Areão

nos termos em que se encontra redigido no original de fls. 509/511 e cujo conteúdo se dá por

reproduzido; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116. Nesse contrato se clausulam reiteradamente os termos constantes do contrato proposta no que

respeita á área prometida vender (350 ha), o fim a que se destina (empreendimento turístico), o preço a

pagar pelo promitente comprador (280.000.000$00) e as demais obrigações, sob o, aspecto técnico e

administrativo de ambos os contraentes. Mais ali se convenciona que: ----------------------------------------

- O Paula pagara no acto de celebração daquele contrato a título de sinal e princípio de

pagamento 30.000.000$00, da qual se dava imediata quitação (cl. 2a); ---------------------------

- O restante do preço (250.000.000$00) seria pago no acto de celebração da escritura de

compra e venda; ---------------------------------------------------------------------------------------------

 - A CMV se obrigava a marcar a escritura de compra e venda até ao dia 20.6.91; --------------

 - Prazo esse que poderia ser prorrogado até 30.9.91 na eventualidade de surgirem problemas

ou atrasos de ordem burocrática em todo o processo de legalização...; ----------------------------

- O Paula se obrigava a outorgar, ou quem ele indicar, a escritura de compra e venda na data

indicada pela CMV; -----------------------------------------------------------------------------------------

- Em caso de incumprimento por parte do segundo outorgante, este perderia todas as quantias

que tivesse prestado á primeira, obrigando-se ainda a indemnizá-lo em 30.000.000$00; --------

- No caso de o incumprimento ser imputável à primeira outorgante, esta obrigava-se a

indemnizar o segundo na quantia de 500.000.000$00; ------------------------------------------------

117. Muito embora no contrato se tivesse consignado a entrega pelo Paula da quantia de

30.000.000$00 à CMV e a correspondente quitação que esta lhe dá, o certo é que àquela data

nenhuma importância entrou nos cofres da CMV por conta do sinal, sendo nessa parte o conteúdo da

cláusula contrário à verdade; -----------------------------------------------------------------------------------------

118. Em rigor, o Paula emite e entrega ao Rocha para pagamento do referido sinal, em 2.7.90, o cheque

nº 11330356, sobre a conta nº 21495904, em depósito na agência de Cantanhede do BB&1

(fls.719/3865/3866); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

119. Todavia o arguido Rocha sabia bem e de antemão que o cheque não tinha provisão, conforme



resulta do teor da carta que lhe foi elaborada e entregue pelo Paula, nessa mesma data, a solicitação

daquele, e cuja entrada não foi registada nos serviços administrativos camarários, mas sobre a qual

aquele arguido exarou despacho por seu punho, igualmente nessa data ( 2.7.90 ) classificando-a de

confidencial, a fim de subtrair o conhecimento do seu conteúdo aos serviços da Câmara (cf. fls. 3864);

120. Este referido cheque nunca foi apresentado a pagamento; ------------------------------------------------

121. Os dois arguidos Rocha e Paula sabiam bem que assim actuando lesavam os interesses

patrimoniais da CMV, impedindo-a de receber os 30.000.000.$00 a que tinha direito e de cujo

recebimento tinha dado quitação no contrato promessa, sabendo igualmente que desse modo lucrava o

Paula em valor equivalente; -------------------------------------------------------------------------------------------

122. Temendo que a situação decorrente do não pagamento do sinal viesse a ser conhecida dos

restantes órgãos autárquicos, o Rocha insiste com o Paula solicitando-lhe a regularização da

prestação dos 30.000.000$00, tendo este então emitido, em 25.7.90, o cheque nº 08578057, naquele

valor, sobre a mesma conta em depósito no BB&1, agência de Cantanhede, o qual foi entregue ao

primeiro em substituição do anterior que, por acordo de ambos, foi "inutilizado" (fls. 4144); ------------

123. Não obstante, este segundo cheque foi apresentado a pagamento sucessivas vezes na agência de

Vagos da CGD, tendo sempre sido devolvido por falta de provisão; --------------------------------------------

124. Nunca o Rocha, conhecendo as sucessivas devoluções, actuou no sentido de apresentar queixa-

crime contra o Paula, junto das instâncias judiciais, por comissão de crime de emissão de cheque sem

provisão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125. Por fim, concomitantemente com a última apresentação a pagamento – em 4.9.90 – é elaborada a

"guia de receita" de fls. 3867, pelos serviços da CMV, a qual serviu de base para lançar aquela receita

na contabilidade da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------------

126. Todavia, como o cheque viesse uma vez mais a ser devolvido sem provisão, foi então elaborada

pelos serviços administrativos da CMV o documento comprovativo do débito de fls. 91 destinada a

justificar a não entrada da correspondente quantia monetária nos cofres da Câmara; -----------------------

127. Apesar da quitação dada em 2.7.90, só mais tarde, a 16.10.90, o Paula vem a depositar na conta

da CMV a quantia de 31.140.000$00 para pagamento do sinal convencionado, acrescida de juros e taxa

de relaxe, através de dois cheques nos valores de 19.000.000$00 e de 12.140.000$00, bem como de

350.000$00, em numerário; -------------------------------------------------------------------------------------------

128. O propósito partilhado pelos dois arguidos (Rocha e Paula) de obterem proventos materiais á

custa do negócio tendo como objecto o Areão determinou o facto de o primeiro arguido ter subtraído o

contrato-promessa, ao invés lhe ter dado entrada nos arquivos da Câmara, retendo-o sempre em seu

poder, para dessa forma evitar que fosse conhecido o não pagamento do sinal, bem como foi adiando

a devida participação criminal por emissão de cheque sem provisão (crime de burla) e a consequente

deliberação, ou pelo menos decisão, de resolução contratual por incumprimento do Paula e a



consequente acção para indemnização das quantias previstas no contrato outorgado; ---------------------

129. Dentro desse mesmo acordo e propósito se insere o facto de, como salvaguarda dos interesses do

Paula, em detrimento dos interesses patrimoniais da CMV, o arguido Rocha anuiu em introduzir no

contrato promessa a cláusula indemnizatória em benefício do primeiro, no caso de incumprimento

imputável à CMV, preconizando uma indemnização no valor de 500.000.000$00; -------------------------

130. Sendo certo que, ainda não tinha sido celebrado o contrato promessa, e já o Paula procurava

negociar o Areão, de parceria com o "sócio" de facto, e o arguido Hélio, com quem se comprometera a

repartir equitativamente os lucros resultantes do negócio; --------------------------------------------------------

131. Agindo de comum acordo, estes dois arguidos contactam um tal Victor Manuel da Silva Rebelo

(tls.516) com quem pretendem celebrar um contrato de cessão de posição contratual, apresentando-lhe

no dia 4.7.90 uma minuta do mesmo, da qual resulta que o Paula cederia a sua posição resultante do

contrato promessa, pelo preço de 450.000.000$00 assumindo o primeiro todos os direitos e obrigações

dali decorrentes para o Paula; ----------------------------------------------------------------------------------------

132. Estas negociações vieram a gorar-se porquanto nesse meio tempo o Paula conheceu a Maria de

Lurdes Batista, id. a fls., perante quem revelou as suas negociações com a CMV, bem como a sua

posição a assumir no futuro contrato promessa a celebrar com aquela entidade e a quem aliciou,

através de futura cessão da sua posição contratual, com a perspectiva de um bom negócio, no âmbito de

um empreendimento turístico já em projecto, o qual segundo afirmou, seria financiado por uma empresa

suíça; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133. Entretanto, ainda em Outubro de 1993, o arguido Rocha pugnava, na sua qualidade de Presidente

da Câmara, pela desafectação do terreno daquele Regime Florestal junto da Administração Central,

conforme o demonstra a correspondência trocada pela Câmara com as entidades governamentais

tutelares desta área, constantes de tis. 1188, 1189, 1190 e 1195, bem como as fotocópias de

correspondência oficial de tis. 1173 e seguintes; -------------------------------------------------------------------

134. Mais tarde, uma vez celebrado, em 2.7.90, o contrato promessa com. a CMV, a fim de validamente

poder ceder a sua posição contratual, vem o Paula a garantir à Maria de Lurdes Batista que tinha

pago o sinal devido pela compra prometida do terreno, tal como constava daquele contrato; -------------

135. Convicta de que se encontrava perante um negócio honesto e que o Pauta estava de boa-fé, em

30.7.90, vem a outorgar, conjuntamente com o seu cônjuge, contrato de cessão de posição contratual,

formalizado através de escrito particular (tis. 320 e seguintes), de cujo clausulado resulta que os

cessionários assumiriam a posição que o cedente (Pauta) ocupava no contrato promessa celebrado

com a CMV, contra o pagamento pelos primeiros da quantia de 500.000.000$00, posição que a Maria

de Lurdes comunicou à CMV a 29.8.90 por carta objecto de registo pela secretaria; -----------------------

136. O arguido Hélio teve imediato conhecimento desta cessão e com ela concordou, ficando também

acordado entre este Hélio e a Maria de Lurdes que em principio o arguido Hélio ficaria responsável



pela coordenação dos projectos do empreendimento, inclusive o paisagístico e o de urbanização; --------

137. Para pagamento imediato deste preço, conforme acordado com o Paula, a Maria de Lurdes e o seu

cônjuge, comprometeram-se, tal como fizeram, a emitir e a entregar àquele cheques pré-datados num

total de sete, no valor acima apontado, sacados sobre O BP&SM, da Figueira da Foz; ---------------------

138. Ficando no entanto acordado com o Paula que tais cheques só seriam apresentados a pagamento

quando tudo estivesse negociado com a CMV e ela comunicasse que os cheques podiam ser cobrados; --

139. Não obstante a celebração do contrato de cessão celebrado com a Maria de Lurdes Batista, pelo

menos o arguido Hélio, sem o conhecimento daquela, iniciou contactos com uns suecos no sentido de ele

e estes executarem o projecto de construção do empreendimento turístico do Areão; ------------------------

140. Posteriormente a Maria de Lurdes vem a saber que o sinal não fora pago pelo Paula no acto de

celebração do contrato promessa, nem àquela data; ---------------------------------------------------------------

141. Em Agosto de 1990, após a celebração do contrato de cessão de posição contratual com o Paula, a

Maria de Lurdes vem a estabelecer contactos com a firma "Encpor-Eastland National Corporation

Portugal", com sede na Figueira da Foz, através de alguns elementos do seu elenco societário – entre os

quais figurava o oficial do exército, Vasco Lourenço, e ainda o assessor jurídico da firma, Dr. Almeida

Santos, ambos conhecidas figuras públicas da vida política. nacional - a quem convida a participar no

empreendimento turístico a levar a cabo no Areão, formalizando-se um principio de acordo, conforme

assim o revela o conteúdo do documento de fls. 2422, datado de 11.8.90, que aqui dou por

reproduzido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142. Entretanto, o oficial Vasco Lourenço e um outro sócio, o Dr. Mário Canelas, deslocaram-se a

Vagos onde, na CMV, conferenciaram com arguido João Rocha, que os informou das condições em

que se encontrava o referido terreno, designadamente a sua afectação ao regime florestal; --------------

143. Entretanto, tendo dúvidas quanto à viabilidade legal do processo de licenciamento e construção e

temendo não poder avançar com o seu projecto, a Maria de Lurdes vem então a ordenar ao Banco

sacado, em 29.8.90, o não pagamento dos cheques (fls. 367), comunicando nessa mesma data a decisão

ao Paula (tis. 369); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

144. Por sua vez este, não cumprindo o acordado com a Maria de Lurdes, conforme os termos

contratuais, quanto ás datas de apresentação a pagamento dos cheques e como meio de assim se

locupletar com os respectivos valores neles inscritos, endossa parte deles ao Hélio, com o valor global

de 210.000.000$00, para pagamento, em parte, de uma dívida assumida para com este, nos termos que

adiante se descreverão e, noutra parte, para pagamento do quinhão correspondente aos lucros do

negócio do Areão, tendo-se este comprometido por escrito a não os apresentar a pagamento antes das

datas neles apostas (cf. tis. 3734); ------------------------------------------------------------------------------------

145. Sendo certo que nesta altura o arguido Hélio era conhecedor do acordo do Paula com a Maria de

Lurdes relativo à não apresentação a pagamento dos cheques antes da autorização da Maria de Lurdes



Batista; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146. Tal como o Paula endossa à advogada Nazaré de Sousa, sócia do arguido A. de Carvalho, um dos

cheques, no valor de 40.000.000$00 para pagamento de serviços seus, o qual uma vez apresentado a

pagamento vem a ser devolvido por falta de provisão, vindo aquela advogada a apresentar queixa

crime contra a Maria de Lurdes; -------------------------------------------------------------------------------------

147. Por seu turno ele mesmo, Paula, apresenta a pagamento os restantes cheques os quais, tal como

os anteriores vieram a ser devolvidos por falta de provisão, o que o levou a apresentar queixa contra a

Maria de Lurdes no  Tribunal da Figueira da Foz, por onde foram emitidos mandados de detenção

contra esta (tis. 4163 a 4172); -----------------------------------------------------------------------------------------

148. A Maria de Lurdes pede então ao Paula a devolução dos cheques por si emitidos (500.000.000$00),

tendo ambos acordado em que aquela lhe entregaria 25.000.000$00, contra a entrega daqueles títulos,

comprometendo-se o segundo a reaver todos os que havia endossado, nomeadamente ao Hélio; ----------

149. Vem assim a Maria de Lurdes a emitir e entregar ao Paula dois cheques, nos valores de

15.000.000$00 e de 10.000.000$00, informando-o contudo que a respectiva conta bancária apenas seria

aprovisionada quando ele lhe devolvesse os referidos títulos; ----------------------------------------------------

150. Todavia, o Hélio não entregou ao Paula os cheques que este lhe havia endossado, razão pela qual

o acordo referido supra não teve sequência; ------------------------------------------------------------------------

151. Contudo, tal não impediu o Paula de movimentar o cheque de 15.000.000$00, entregando-o ao

arguido Rocha, o qual, por sua vez, a fim de não levantar suspeitas, solicitou o seu desconto através do

já mencionado Mário Polónio, que o vem a depositar em conta sua existente no BESCL, em 24.10.90,

vindo porém a assistir à sua devolução por falta de provisão (cf. fls. 16, 18 e 45, do Anexo 27); ---------

152. Para a entrega do cheque ao Polónio o arguido Rocha pediu àquele, através de outra pessoa, que

se deslocasse à Câmara Municipal de Vagos, onde depois pessoalmente lhe fez a entrega do cheque,

pedindo-lhe que posteriormente, uma vez obtida a cobrança do cheque, lhe entregasse a quantia nele

inscrita, ao que o Polónio, por deferência para com a pessoa que era então o Presidente da Câmara,

anuiu; assim o Polónio vem a depositar tal cheque em conta sua existente no BESCL, em 24.10.90,

vindo porém a assistir à sua devolução por falta de provisão (cf. fls. 16, 18 e 45, do Anexo 27); ---------

153. Sendo certo que entre o Polónio e o arguido Rocha não havia, à data dos factos, qualquer relação

pessoal, de negócios ou outra, nunca tendo antes o Polónio tido qualquer contacto directo com o

arguido Rocha; apenas o Polónio era conhecido na CMV como pequeno empreiteiro da construção civil

e simpatizante do partido PSD; ----------------------------------------------------------------------------------------

154. Tentando uma vez mais resolver a situação a seu contento, o Paula contacta de novo com a Maria

de Lurdes, na agência do BESCL, de Buarcos, onde abordando-a a convence a entregar-lhe, como

entregou, a quantia de 17.285.000$00, titulada por cheque visado desse valor, (fls. 4188 e 4190), sob o

argumento de que o Hélio só entregaria os cheques que detinha em seu poder, quando tivesse o dinheiro



em mão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155. A Maria de Lurdes compromete-se a ainda a entregar-lhe o restante do valor, até perfazer os

25.000.000$00, quando o Paula lhe devolvesse os cheques relativos ao negócio do Areão

(500.000.000$00) e bem como os dois acima referidos relativos ao primeiro acordo (25.000.000$00);

156. O Paula fez seu o montante daquele cheque (17.285.000$00) integrando-o no seu património e

gastando-o em seu exclusivo proveito, não tendo obtido em contrapartida do Hélio os cheques em poder

deste conforme tanto se comprometera, e facto esse que era condição da cobrança do cheque de

17285000$00; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157. Mais uma vez ludibriando a Maria de Lurdes que lhe entregou aquela quantia e em contrapartida

não obteve os cheques a cujo pagamento a mesma se destinava; -------------------------------------------------

158. Entretanto o Hélio apresenta os cheques endossados a pagamento, vindo eles a ser devolvidos, por

falta de provisão, com fundamento na ordem dada ao Banco sacado pela Maria de Lurdes; ----------------

159. Vem então aquele a apresentar queixa-crime contra a Maria de Lurdes por delito de emissão de

cheque sem provisão, tendo as instâncias judiciais ordenado a detenção daquela, no âmbito de processo

crime instaurado contra si, vendo-se na necessidade de fugir do país para evitar a prisão; -----------------

160. A fim de pôr termo ao processo através de perdão e assim poder viver em liberdade em Portugal, a

Maria de Lurdes teve previamente de ceder perante a exigência do Hélio em lhe entregar

30.000.000$00; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

161. Entregando-lhe esta quantia, que o Hélio fez sua vem este a emitir declaração de perdão que, uma

vez junta ao inquérito, determinou o arquivamento do processo com fundamento na extinção do

procedimento criminal e a inerente cobrança dos mandados de detenção; -------------------------------------

162. Tal como atrás ficou referenciado, o Paula era devedor ao Hélio da quantia de 6.600.000$00 fruto

das suas relações estabelecidas no seio da "sociedade" firmada entre ambos com vista á negociação do

Areão, bem como de empreendimentos com ele conexos, quantia essa que lhe fora emprestada através

dos cheques emitidos sobre a CGD em 27.5.90 (1.000.000$00), 4.6.90 [5.000.000800), 7.6.90

(300.000$00) e 26.6.90 (300.000$00) cf. fls. 16/19, anexo 3; -----------------------------------------------------

163. Bem como ainda da quantia de 25.000.000800, entregue pelo Hélio ao Paula, nas circunstâncias

que a seguir se relatam; ------------------------------------------------------------------------------------------------

164. A 30.7.90 o arguido Paula emite e entrega ao arguido Rocha 3 cheques (fls. 513 e 515) sobre o

BB&I, nos valores de 12.500.000$00 (fls. 384), 5.000.000$00 (fls. 383) e 2.000.000$00 (fls. 385) em

beneficio de José Cândido, sogro do arguido Rocha e a pedido deste Rocha; --------------------------------

165. Tal quantia, segundo lhe disse o Rocha, destinar-se-ia a adquirir uma participação na firma

"Trutorão", sedeada em Pombal (fls. 428 e seguintes) da qual através de contrato promessa de cessão

de quotas o José Cândido passaria a integrar a sociedade; ------------------------------------------------------

166. Todavia, só nominalmente este seria sócio uma vez que na realidade apenas encobria a



participação do Rocha (fls. 1086 e ss.); ------------------------------------------------------------------------------

167. A quantia referida (19.500.000$00), de acordo com o estabelecido entre o Paula e o arguido

Rocha, destinava-se na realidade a gratificar o Rocha pelas facilidades e favores por ele concedidos

na celebração das negociações do Areão, que culminaram na feitura do contrato promessa; ------------

168. Como não dispusesse daquela importância, o Paula vem a obtê-Ia através de empréstimo

concedido pelo sócio Hélio, que lha disponibiliza para o efeito; -------------------------------------------------

169. Aliás essa quantia somando os referidos 25.000.000$00 – a coberto do cheque 8905592505, sobre

o BB&1, datado de 6.8.90 (fls. 20, Anexo 3) – tinha como único objectivo prover o Paula do

quantitativo necessário ao pagamento do sinal consignado no contrato promessa, outorgado por este e

a CMV, em 2.7.90 (30.000.000$00), o qual foi assim desviado do seu fim; -----------------------------------

170. Mais tarde, como os 30.000.000$00 relativos ao sinal não tivessem ainda dado entrado na CMV e

perante as pressões do Hélio, ao exigir a satisfação do pagamento do que emprestara, o Paula vem a

exigir do Rocha a devolução dos 19.500.000$00, acima referidos; ---------------------------------------------

171. Em Maio de 1990, quando decorriam já as negociações entre ambos com vista à alienação, em prol

do Paula e do Hélio, do Areão, o arguido Rocha solicitou, através do arguido Azevedo de Carvalho, ao

primeiro a quantia de 4.000.000$00, a fim de fazer face a um problema pontual; ----------------------------

172. Tal quantia constituía uma dádiva ao Rocha, como pagamento das facilidades por este

concedidas na negociação do Areão; --------------------------------------------------------------------------------

173. Anuindo, o Paula emite e faz chegar ao Rocha, por intermédio do A. de Carvalho o cheque n°

8908578074, sacado sobre o BB&1, agência de Cantanhede, naquele valor, com a data de 22.5.90 (fls.

523); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174. Não obstante, o Rocha informou o Paula de que o cheque deveria ter sido emitido á ordem do A.

de Carvalho, arguido este que por sua vez lhe faria chegar ás mãos o respectivo numerário; ------------

175. Anuindo, uma vez mais, o Paula vem a emitir o cheque nº 8008578075, sobre a mesma conta,

com a mesma data e valor, em benefício do A. de Carvalho, mas destinado ao Rocha, enquanto este

rasgou o primeiro daqueles cheques, de fls. 524 – que tinha como beneficiário o próprio arguido

Rocha e que se dá como reproduzido, cujos pedaços foram recuperados pelo primeiro e conservados

em seu poder; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176. Por sua vez, o A. de Carvalho depositou o cheque na sua conta pessoal, com o acordo do Rocha,

já com o plano previamente traçado de o segundo vir a usufruir integralmente dessa quantia; ----------

177. Assim, no dia 30.5.90, o A. de Carvalho sempre com o acordo do Rocha e com a finalidade de

camuflar a dádiva dos 4.000.000$00, comparece no Stand Auto Folque, em Lisboa e ali adquire um

veículo de marca BMW, com a matrícula MQ-15-72; --------------------------------------------------------------

178. A aquisição é sinalizada com 200.000$00 (fls. 1490) através de cheque emitido pelo A. de

Carvalho; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



179. No dia 8.6.90, ali comparecem o A. de Carvalho e o Rocha, tendo o primeiro emitido e entregue no

Stand um novo cheque para pagamento do restante do preço, no valor de 3.664.000$00; -------------------

180. O veículo foi portanto adquirido pelo Rocha, que o fez registar em seu nome, com o produto do

cheque inicialmente entregue pelo Paula, e passou a utilizá-lo (fls. 1429 e 55.); ----------------------------

181. Em princípios de 1992, o Rocha contactou a firma "Kalssas e Lancha, Lda.", com sede em S. João

de Vagos, onde na pessoa do seu gerente propõe a exposição para venda do seu referido veículo, pelo

preço de 2.500.000$00; -------------------------------------------------------------------------------------------------

182. Algumas semanas após a viatura é vendida pelo preço referido, a um terceiro, tendo o arguido

Rocha recebido todo aquele valor; -----------------------------------------------------------------------------------

183. Em Março desse ano, de novo o Rocha, acompanhado do sogro José Cândido, contacta aquela

firma propondo-se adquirir uma viatura nova da mesma marca; ------------------------------------------------

184. O negócio vem a concretizar-se e a formalizar-se em 23.3.92 (fls. 3709/3710), através da aquisição

de um BMW, de matrícula 15-82-AC, pela "Sofinloc – Sociedade financeira de Locação" a qual nos

termos do respectivo contrato de locação financeira o vem a locar à firma ''Trutorão'', já mencionada

(fls.434 e ss.); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185. No entanto foi o Rocha quem sempre o utilizou como coisa sua, como aliás era, vindo a viatura a

ser registada em seu nome, em 5.8.94 (fls. 437); -------------------------------------------------------------------

186. Tudo não passou de um estratagema por parte daquele arguido a fim de camuflar a aquisição da

viatura, pela forma atrás indicada, cuja posse e uso públicos poderia levantar suspeitas; -----------------

187. Gorando-se, pela forma atrás relatada, as negociações com a Maria de Lurdes, tendo por objecto o

Areão, o arguido Paula prossegue os seus denodados esforços com vista a encontrar um terceiro que

esteja na disposição de suceder ao segundo na posição contratual que este assume no contrato

promessa, de 2.7.90; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

188. Assim, o arguido Paula ensaia uma tentativa junto de Hilário da Conceição Alves de Oliveira, id.

fls. 4177, sócio gerente da firma "Vepor - Construções e Propriedades, Lda.", no sentido de o convencer

a suceder na posição contratual do Paula, no referido contrato; ------------------------------------------------

189. Na sequência desses contactos o Paula vem a endereçar ao Hilário, em 22.10.91 (fls. 1594), uma

minuta de contrato de cessão de posição contratual, de cujos termos decorre o preço a pagar pelo

segundo, como cessionário, no equivalente a 66.600.000$00; ----------------------------------------------------

190. Todavia tal contrato nunca chegou a ser formalizado uma vez que entretanto o Paula, no seu afã

em transmitir a terceiros os direitos adquiridos sobre o Areão e assim poder concretizar lucrativamente

a alienação do Areão, vem a contactar com Manuel dos Santos Neto Novo (fls. 398) e Licínio Custódio

Ramos (fls. 407), sócios da firma "Riavagos – Construções, Lda.", no decurso do ano de 1991, a quem

propõe a sucessão desta firma na posição contratual que o arguido Paula detém no contrato promessa;

191. Convencionado o preço de 70.000.000$00 a pagar ao Paula pela cessão da sua posição e



adquirindo a "Riavagos" todos os seus direitos e obrigações decorrentes do contrato promessa e do

contrato proposta (CMV/Paula), vêm os dois outorgantes, cedente e cessionário, a comunicar através de

escritos autónomos dirigidos á CMV, em 25.10.91 (fls. 69 e 70) a realização do contrato de cessão,

omitindo qualquer referência ao contrato promessa de 2.7.90; --------------------------------------------------

192. Aliás a Riavagos, no seu escrito, alude expressamente ao contrato proposta de venda do Areão; --

193. Nessa mesma data reuniu o executivo camarário, tendo o arguido Rocha submetido imediatamente

os dois ofícios á sua apreciação e aprovação; ----------------------------------------------------------------------

194. Como decorre do conteúdo da acta da reunião de 25.10.91, foi deliberado aceitar a cessão da

posição contratual do Paula á Riavagos, nos termos do contrato; bem como a data avançada por esta no

que respeita á futura celebração da escritura (não antes de 30.10.93), sendo nesse acto pago o

remanescente do preço em dívida (250.000.000$00); e ainda que "a aceitação ficaria condicionada á

concretização da autorização da desafectação do terreno a alienar, desobrigando-se esta CM de pagar

qualquer indemnização ou juros relativos ao capital já entregue a título de sinal"; --------------------------

195. Já após a realização das eleições autárquicas de Dezembro de 1993 e conhecidos os seus

resultados, em 27.12.93 a Riavagos faz chegar á CMV a carta/ofício de fls. 73 e seguintes, através da

qual se insurge contra a deliberação de 25.10.91, propondo a celebração do contrato promessa, no

prazo máximo de 15 dias, mediante a aceitação de cláusulas tais como: ---------------------------------------

- A obrigação da CMV em desafectar os 350 ha de terreno, do Areão, no prazo máximo de 12

meses; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A celebração da escritura no prazo máximo de dois meses após a notificação da

desafectação total dos 350 ha; ----------------------------------------------------------------------------

- A obrigação da CMV em indemnizar a Riavagos no valor correspondente ao triplo dos

montantes já pagos a título de sinal e respectivos reforços, em caso de incumprimento

imputável á Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------

- Igual indemnização a cargo da Riavagos em caso da não celebração da escritura por facto

que lhe seja imputável, levando-se no seu cômputo os valores por ela já pagos; -----------------

- Mais se propõe efectuar sucessivos reforços por conta do sinal até á celebração da

escritura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

196. Nesse mesmo dia o arguido Rocha profere despacho ordenando que a carta/ofício seja presente à

reunião da CMV, no dia imediato; -----------------------------------------------------------------------------------

197. Fora, aliás, o próprio arguido Rocha quem, por sua iniciativa, desencadeara esta actuação da

"Riavagos" ao exigir-lhe a prestação de um reforço do sinal; --------------------------------------------------

198. Em 28.12.93, o Rocha submete a carta/ofício á apreciação da Câmara e, em introdução prévia,

alerta para o facto da existência de contradição entre o conteúdo do contrato proposta celebrado com

o Pauta e o conteúdo da deliberação da CMV, de 25.10.91 e ainda para o facto de se não ter



formalizado o contrato promessa com a Riavagos “ passados que são 3 anos", propondo que seja

aceite: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O reforço do sinal a prestar pela Riavagos; ----------------------------------------------------------

- A formalização imediata do contrato promessa; -----------------------------------------------------

- A promoção no contrato promessa de um "equilíbrio das prestações"; ---------------------------

 - A aceitação das cláusulas propostas pela Riavagos; -----------------------------------------------

199. Finda a exposição, a CMV delibera aprovar a proposta do arguido Rocha, conferindo-lhe plenos

poderes para outorgar no contrato promessa de acordo com "as deliberações e minuta do contrato

promessa elaborado na reunião e ainda "que seja dada sem efeito a deliberação de 25.10.91" – em tudo

o mais se dá aqui por reproduzido o conteúdo da acta da reunião da CMV de 28.12.93., constante de fls.

76/77; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200. Em 31.12.93, a Riavagos deposita á ordem da CMV a quantia de 60.000.000$00, a título de reforço

de sinal, conforme guia de receita de fls. 92; ------------------------------------------------------------------------

201. Na mesma data é formalizado o contrato promessa entre a CMV e a Riavagos, no Notário

Privativo da Câmara, conforme consta de fls. 78 e seguintes, cujo conteúdo dou aqui por reproduzido,

ressaltando do seu clausulado os seguintes termos: ---------------------------------------------------------------

- O preço do terreno (280.000.000$00), (cl. 2a); ------------------------------------------------------

- O pagamento de 30.000.000$00, a título de sinal (cl. 2a); -----------------------------------------

- O pagamento de 60.000.000$00, a título de reforço de sinal (cl. 2a); ----------------------------

- A obrigação para a CMV em desafectar os 350 ha de terreno, no prazo máximo de 18 meses

(cl.5a); --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A celebração da escritura no prazo máximo de 2 meses, após a desafectação do terreno (cl.

6a); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A obrigação de a CMV indemnizar a Riavagos no caso de, por facto imputável á primeira, a

escritura não poder ser efectuada no prazo convencionado no valor equivalente ao dobro dos

montantes pagos a título de sinal e sucessivos reforços (cl. 5a); ------------------------------------

202. No seu clausulado o contrato promessa outorgado alude ao contrato proposta celebrado entre o

Paula e a CMV como sendo aquele de onde advêm á Riavagos os direitos enquanto outorgante no

contrato ora realizado, o qual se anexara a este instrumento; ----------------------------------------------------

203. Em todo o processo de alienação do terreno do Areão e nas actuações que lhe estão conexas – na

forma como ficou relatada – o arguido João Rocha agiu sempre na sua condição de Presidente da

Câmara de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

204. Por seu turno, o arguido Paula conhecia a qualidade do arguido Rocha, bem como os deveres a

que se encontrava legalmente vinculado; ---------------------------------------------------------------------------

205. À data dos factos não havia qualquer relação pessoal, de negócios ou outra, entre os arguidos



Paula e Hélio e o arguido Rocha (ou o sogro deste); o contacto entre estes arguidos apenas se

estabeleceu e se desenvolveu por causa das negociações sobre o terreno do Areão e as relações entre

eles nunca foram de outra ordem que não relacionadas com o Areão; ------------------------------------------

206. Os dois arguidos Rocha e Paula agiram sempre livre, voluntária e conscientemente em toda a sua

actuação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207. Os arguidos Rocha e Paula actuaram de comum acordo para em conjunto usufruírem de

vantagens patrimoniais marginais á revelia e em detrimento dos interesses de igual cariz da CMV; ----

208. Sabendo o arguido Paula que da sua conduta resultavam, como resultaram, danos patrimoniais

para a Maria de Lurdes Batista, que se viu despojada de cheques no valor global de 500.000.000$00,

cujo pagamento efectivo só logrou evitar através da ordem de cancelamento emitida ao banco sacado,

prejuízos esses que o Paula quis; --------------------------------------------------------------------------------------

209. O que, motivando a sua devolução por falta de provisão, a fez incorrer em procedimento criminal,

sob a arguição em juízo de comissão de crimes de emissão de cheque sem provisão, por via de

apresentação de queixas-crime pelo Paula e pelos endossados Hélio e Dra. Nazaré, sendo que sobre ela

foram emitidos mandados de detenção por ordem do tribunal, levando-a a fugir do país a fim de evitar a

prisão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210. Situação a que apenas logrou pôr termo após entrega ao Hélio e ao Paula das quantias,

respectivamente, de 30.000.000$00 e 17.285.000800, das quais se viu assim despojada, como

consequência do malogrado negócio do Areão artificiosamente provocado pelo Paula; ---------------------

211. Aqueles arguidos, Hélio e Paula, sob a aparência de um negócio legítimo – a celebração de um

contrato promessa de compra e venda entre a CMV e o Paula – fizeram-lhe criar a convicção de que

iria adquirir o terreno do Areão e aí levar a cabo o projectado empreendimento turístico, omitindo-lhe

o não pagamento do sinal devido pelo contrato promessa e omitindo os contactos com outros

interessados para a cessão da posição contratual; -----------------------------------------------------------------

212. Os arguidos Rocha e Paula estavam também plenamente cientes de que ao introduzirem no

contrato promessa de 2.7.90 uma cláusula dando quitação ao segundo do pagamento do sinal, o seu

conteúdo não correspondia á realidade uma vez que aquele não fora efectivamente pago; ----------------

213. Agiram com o propósito de beneficiarem o Paula, em detrimento dos interesses da CMV, que

assim se viu diminuída no seu património, muito embora à posteriori aquele tenha vindo a pagar o

referido sinal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214. Sabiam também – tal como o arguido A. de Carvalho o sabia também – que ao Rocha, enquanto

Presidente da Câmara, não era devida qualquer remuneração particular pelo exercício da sua

actividade oficial, pelo que recebendo das mãos do Paula os cheques atrás referidos – nos valores de

15.000.000$00, 19.500.000$00 e 4.000.000800 – os mesmos se destinavam a premiar a sua conduta

ilegítima e contrária ao conteúdo dos seus deveres funcionais por forma a beneficiar o segundo; -------



215. Contudo tal conhecimento não impediu o A. de Carvalho de voluntariamente dar a sua

colaboração ao Rocha, contribuindo de forma eficaz e decisiva para que aquele viesse a receber os

aludidos 4.000.000$00 do Paula, mascarando toda a actuação a fim de a dissimular e manter oculta; -

216. O arguido Rocha, ao subtrair e conservar em seu poder quer o contrato promessa de 2.7.90, quer

a carta do Paula, quer a correspondência trocada entre a CMV e os departamentos governamentais

alusiva á desafectação do terreno do Areão, assim actuou com a finalidade de ocultar tais documentos

do conhecimento das instâncias camarárias e assim manter oculta a sua actividade ilícita, contra os

interesses da CMV; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

217. Ao não participar criminalmente o delito de emissão de cheque sem provisão praticado pelo

Paula sabia que actuava contra o conteúdo dos seus deveres funcionais, com a finalidade de proteger

aquele arguido e assim prejudicando a CMV; ----------------------------------------------------------------------

218. O arguido Rocha, ao conduzir todo o processo de alienação do Areão, quis condicionar as

deliberações da CM e da AM, através de informações vagas e imprecisas; levou a CM a aceitar a

reclamação da Riavagos, de 27.12.93, apresentada fora do prazo legal (artigo 28° LPTA), submetendo-

a a apreciação e deliberação do executivo camarário, sem inclusão prévia e com inobservância do

prazo legal na ordem do dia (artigo 18.2 CPA) e conduzindo-a à revogação da deliberação da CM, de

25.10.91, ao arrepio da defesa da legalidade e com manifesta afronta da prossecução do interesse

público; e ao negociar e introduzir cláusulas indemnizatórias (quer no contrato promessa celebrado

com o Paula, quer no celebrado com a Riavagos) altamente lesivas para a CMV estabelecendo, no

último caso, prazos consabidamente curtos para a celebração da escritura, condicionados pela

desafectação do terreno – que sabia não depender de si, nem da administração autárquica, mas sim da

actividade governamental – apenas com o fito de receber o reforço do sinal de 60.000.000800, actuava

em contrário das suas funções e contra os interesses da Câmara privilegiando em contrapartida quer o

Paula, quer a Riavagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------

219. Por seu lado exclusivo, o Paula ao configurar perante a Maria de Lurdes a possibilidade de

devolução dos cheques por ela emitidos e entregues no âmbito do contrato de cessão de posição

contratual celebrado com aquele, determinou-a a entregar-lhe a quantia de 17.285.000$00, sabendo

bem contudo que previamente tinha endossado alguns deles a terceiros, facto que só por si o impedia de

cumprir o compromisso por si assumido, dessa forma causando prejuízos á ofendida naquele valor e

lucrando ele em valor equivalente; ------------------------------------------------------------------------------------

220. Por fim o arguido Hélio, agindo livre e conscientemente, conhecedor das circunstâncias em que a

Maria de Lurdes havia emitido e entregue os cheques e sabedor da sua situação de ausência forçada do

país em virtude da pendência do processo crime movido (entre outros) por si, aproveitando-se da

situação em que estava a Maria de Lurdes; --------------------------------------------------------------------------

221. E agindo com o propósito de assim auferir um ganho para o seu património, apenas acedeu em



emitir declaração de perdão se acaso aquela lhe entregasse, como entregou, sem que existisse

fundamento para tal, a quantia de 30.000.000$00, dessa forma enriquecendo á custa do

constrangimento psicológico e do património da ofendida; -------------------------------------------------------

222. Os arguidos João Rocha e Manuel Domingues, para além das funções oficiais como autarcas,

desempenhavam ainda e paralelamente actividades partidárias, o primeiro como Presidente da

Comissão Política Concelhia, do Partido Social Democrata de Vagos enquanto o segundo

desempenhava funções como Vice-Presidente do mesmo órgão partidário; ------------------------------------

223. O arguido Gabriel, durante o período de tempo em que aqueles exerceram os respectivos mandatos,

assegurava a gestão e administração da "Gráfica Mirense", sita em Mira, propriedade de seus

progenitores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224. Por alturas de meados de Novembro de 1993, o arguido Rocha, acompanhado do arguido

Domingues, este agindo sob as instruções do arguido Rocha, compareceu na oficina daquele

estabelecimento, tendo solicitado ao Gabriel que lhes fornecesse um orçamento abarcando o custo de

diverso material impresso alusivo a actividades da Câmara Municipal de Vagos. Tal material seria

composto por diversas revistas publicitando as obras públicas feitas no concelho pela Câmara cessante,

com inclusão de fotografias do arguido Rocha e diversos membros do Governo; autocolantes com a

fotografia do mesmo arguido; cartazes com os dizeres "Ganhar o futuro" e respectivo texto consonante

com cada uma das freguesias; -----------------------------------------------------------------------------------------

225. Cerca de 15 dias antes do acto eleitoral os arguidos Rocha e Domingues de novo procuraram o

Gabriel, vindo a acordar com este na execução daqueles trabalhos, mediante o pagamento do preço por

este orçado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

226. Executada a obra encomendada, antes das eleições, foi o diverso material impresso transportado

pelo arguido Domingues, que compareceu na Gráfica, para o efeito, levando-o consigo; -------------------

227. Nessa oportunidade solicitou este Domingues ao Gabriel que todo o custo do trabalho fosse

facturado à CMV; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

228. Logo após as eleições, o arguido Domingues procura uma vez mais o Gabriel, em 15 de Dezembro,

na Gráfica e na presença deste elabora por sua mão o manuscrito, que consta dos autos a fls. 290 - e

cujo conteúdo dou aqui por reproduzido - mencionando a execução de trabalhos gráficos para a CMV e

respectivos preços tais como cartazes das "misses" (250 contos), panfletos "misses" (150 contos),

publicidade (320 contos), brochura/projecto educativo (340 contos), cartazes/inauguração pavilhão (320

contos), panfletos/inauguração pavilhão (190 contos) e calendários/inauguração pavilhão (150 contos),

tudo totalizando a soma de 1.720.000S00, equivalente ao custo total devido á Gráfica relativamente à

execução do material; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

229. Seguidamente, acorda com o Gabriel em que este emita as facturas correspondentes à obra

encomendada, dirigidas à CMV; --------------------------------------------------------------------------------------



230. Anuindo à sua pretensão o Gabriel vem a emitir as facturas cuja cópia consta de fls. 337 a 340,

346, 347 e 351, dirigidas á CMV cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido –

mencionando os trabalhos adaptando os valores ali indicados pelo Domingues e acrescendo-lhes o

correspondente ao IVA, tudo totalizando a soma de 2.148.320$00; ----------------------------------------------

231. Seguidamente apresenta as facturas na CMV, as quais após visto do arguido Rocha foram

mandadas pagar através das ordens de pagamento nºs 3327, de 21.12.94. no valor 872.320$00 (fls.

336); 2743, de 10.11.94. no valor de 371.200$00 (fls. 345); e 2568 de 31.12.93, no valor de 904.800$00

(fls. 348); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232. As duas primeiras ordens de pagamento foram assinadas pelo novo Presidente da Câmara Carlos

Bento e a última ainda pelo arguido Rocha; -------------------------------------------------------------------------

233. O arguido Gabriel fez suas aquelas quantias, integrando-as no seu património e gastando-as em

seu benefício; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234. Os arguidos Rocha e Domingues agiram no exercício das suas funções, na condição de

Presidente e Vereador da CMV respectivamente; ------------------------------------------------------------------

235. Por seu turno o arguido Gabriel conhecia a qualidade dos dois co-arguidos; ---------------------------

236. Os arguidos reconhecendo no essencial os factos que têm suporte documental negaram no entanto

as intenções que lhe são assacadas designadamente a de enganar, prejudicar alguém ou o Estado,

falsificar documentos, etc.; ---------------------------------------------------------------------------------------------

237. Todos os arguidos são de condição económica desafogada e social média integrados socialmente,

estimados pelas pessoas que os conhecem com bom comportamento anterior e posterior aos factos; ------

238. Não são conhecidos antecedentes criminais aos arguidos; --------------------------------------------------

XV. São estes os factos relevantes. ------------------------------------------------------------------------------------

XVI. A Relação de Coimbra absolveu o requerente de parte dos crimes de que vinha acusado e

condenado em 1ª instância. ---------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. Pois bem. Face aos factos dados como provados, de que não é legítimo duvidar, e à

fundamentação dos vários arestos, mormente o supra citado da Relação, forçoso é concluir que a conduta

do requerente, embora não constitua crime, viola dolosa e culposamente os seus deveres estatutários e

normas legais e regulamentares. ---------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. É manifesto, porque provado, que o requerente com a sua conduta, que se descreve na matéria de

facto dada como provada, juntamente com outros arguidos, teve apenas em vista obter para si e para

aqueles arguidos e ou terceiros – quer enquanto candidato às eleições autárquicas de 1993, pelas listas do

PSD, no Município de Vagos, quer enquanto Presidente da Câmara Municipal – benefícios ilegais e

ilegítimos, o que viola o disposto na a), b) e c) do nº 1 do art. 4º do EEL, bem como o disposto na a), b) e

c) do nº 2 do mesmo preceito, atrás transcritos. ---------------------------------------------------------------------

XIX. No prosseguimento desse desígnio, o requerente cometeu, de forma consciente e voluntária, toda



uma série de ilícitos estatutários, legais e regulamentares que, embora não tendo consubstanciando, todos

eles, actividade criminosa, não deixam de ser ilegais, levados a cabo de forma consciente e voluntária,

logo, dolosa, em proveito próprio e de terceiros e em prejuízo do Município e ao qual, também

consequência da sua conduta, gerou avultados danos e despesas face aos inúmeros processos judiciais

que aqueles factos, juntamente com outros, motivaram contra a autarquia, alguns ainda em curso. ---------

XX. Assim, e em colaboração com outros, mandou executar obras – por contrato verbal e não por escrito,

sem prévio concurso, sem projectos e respectiva aprovação pelas entidades competentes, caderno de

encargos, etc. com o que foi violado o disposto no art. 5º do DL nº 390/82, de 17/9, para além de saber

que a CMV não dispunha de capacidade financeira – de forma irregular, negociou e outorgou contratos

de forma abusiva e ilegal, manipulou e violou deliberações camarárias, violou regras estipuladas em

concursos públicos, não agindo exclusivamente na defesa dos interesses e direitos da autarquia, o que

viola as normas citadas das alíneas a), b) e c) do citado nº 1 e alíneas a), b) e c) do referido nº 2 do artigo

4º EEL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Com tal actividade, consciente e voluntária, o requerente violou as normas do citado EEL que

mandam observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos actos praticados

pelos eleitos locais, (alínea b), nº 1 do art. 4º), que impõe a obrigação de actuar com justiça e

imparcialidade, (alínea c) do nº 1 do art. 4º), que determinam aos mesmos salvaguardar e defender os

interesses públicos do Estado e da respectiva autarquia, respeitar o fim público dos poderes em que se

encontram investidos e não patrocinar interesses particulares, próprios ou de terceiros, de qualquer

natureza no exercício dessas funções – alíneas a), b) e c), do nº 2 do citado art. 4º. ----------------------------

XXII. É, assim, manifesto que o requerente ao actuar como actuou, para ser reeleito Presidente da

Câmara de Vagos, retirar benefícios para si e favorecer terceiros, levou a cabo uma conduta contrária a

normas legais, estatutárias e regulamentares que, embora não constituindo crimes, não deixa de ser

ilícita, e, porque consciente e voluntária, é dolosa. ------------------------------------------------------------------

XXIII. Tendo, pois, o requerente actuado com dolo não é o mesmo merecedor que a autarquia lhe pague

as despesas judiciais que demanda. ------------------------------------------------------------------------------------

XXIV. Por todo o exposto e sem necessidade de mais extensa fundamentação a Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir a pretensão do requerente Senhor João José

Cabral de Albuquerque Simões Rocha e notificar o mesmo para se pronunciar, querendo, nos

termos e para os efeitos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo, sobre a

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

XXV. Notifique-se nos termos supra deliberados.” --------------------------------------------------------------

27 – 2ªALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 –

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal



deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta

tanto nos esforços como nas anulações, o montante de 70.000,00 €, documento constituído por 1 folha,

assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido 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, vai ficar arquivado na pasta

anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------

28 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

ratificar a 2ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos esforços como nas anulações, o

montante de 70.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido 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, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -----------------

29 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 119 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS,

UNIPESSOAL, LDA. - Presente o ofício da firma Vagoplano – Terraplanagens Unipessoal, Lda., em

resposta à notificação da Câmara Municipal na qual se deu a conhecer a deliberação do Executivo de

23/02/2007, com referência ao lote 119 da Zona Industrial de Vagos, bem como a informação do Sr.

Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, sobre o assunto. ------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que a firma Vagoplano – Terraplanagens

Unipessoal, Lda., apresente no prazo máximo de 30 dias, candidatura à aquisição do lote 119, no respeito

integral pelo Regulamento do Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos. ----------------------------------

-------- A candidatura será avaliada, de acordo com os critérios previstos no Regulamento, sendo a

decisão de escriturar ou revogar o contrato existente objecto de deliberação camarária posterior. ----------

30 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE PARCERIA PARA CURSO

DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE JOVENS – CURSO DE EMPREGADOS DE MESA (TIPO

NÍVEL 2) COM EQUIVALÊNCIA AO 9.ºANO – Presente o ofício da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos

Dr. João Rocha (Pai), nº 678, de 10/04/2007, no qual comunicam que se encontram a elaborar

candidatura para um “Curso de Empregados de Mesa (Tipo 2/Nível 2)” com equivalência ao 9º ano.

Solicitam a parceria da Câmara Municipal para o efeito. ----------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser de interesse a formação de jovens para a

profissão a que o curso dá acesso, aceitando ser parceira da escola no mesmo. --------------------------------

31 – MARIA AUGUSTA SANTOS CURTO – PEDIDO DE APOIO PARA MELHORIA DA SUA

CASA DE HABITAÇÃO – Presente o pedido formulado por Maria Augusta Santos Curto, residente no

lugar de Andal, freguesia de Santa Catarina, a solicitar apoio para a construção de uma casa de banho na



sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Presente, também, a informação social da técnica superior de Serviço Social da Autarquia, na

qual dá a conhecer que o pedido se enquadra no estipulado no Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Santa Catarina

um subsídio na importância do orçamento apresentado, 986,25 €, destinado à obra que a Sr.ª. D.ª Maria

Augusta Santos Curto, pretende executar, devendo a Junta de Freguesia acompanhar os trabalhos. --------

32 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos

despachos efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no

período de 23/03/2007 a 12/04/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como

inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. ------------------------------------

33 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos

constantes da relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ----------------------------

B - OBRAS MUNICIPAIS

1 – ESTRADA FLORESTAL Nº1 – PARQUE DE CAMPISMO/GAFANHA DO CARMO

(GAFANHA DA BOA-HORA) – ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório da reunião da Comissão de

Análise de Propostas, datado de 14/03/2007, no qual propõem a adjudicação da obra “Estrada Florestal

nº1 – Parque de Campismo – Gafanha do Carmo (Gafanha da Boa-Hora) ao concorrente Teotónio &

Filhos, Lda., pelo montante de 233.500,00 €. -----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra mencionada, à firma Teotónio

& Filhos, Lda., pelo valor de 233.500,00 €, acrescido de IVA. ---------------------------------------------------

2 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3.ª FASE PROC.º N.º 6.2.2-

03/2001 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Retirado para esclarecimentos adicionais. ------------

3 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3.ª FASE PROC.º N.º 6.2.2-

06/2006 – PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO / PLANO DE

PAGAMENTOS – Retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------

4 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º

6.2.2-18/2004 – NOMEAÇÃO DE FISCAL DA OBRA – Presente a informação do CDEU, datada de

28/03/2007, na qual dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de novo fiscal para a obra de

“Ampliação e Recuperação da Casa Museu de Santo António”, face à impossibilidade da fiscal

nomeada, Eng.ª Ana Vilão, continuar como fiscal da obra (gravidez de risco), propõe que seja nomeada a

Eng.ª Guida Caniceiro, em substituição. -----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Guida

Caniceiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º



6.2.2-18/2004 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 23/03/2007, na qual

é dado a conhecer, que na obra supramencionada, veio o empreiteiro apresentar preços para diversos

trabalhos a mais necessários à execução da mesma: ----------------------------------------------------------------

−−−− Substituição da estrutura da cobertura, dado o estado avançado de degradação; --------------------

−−−− Betonilhas de regularização; --------------------------------------------------------------------------------

−−−− Caneletos para drenagem de águas pluviais. --------------------------------------------------------------

-------- Informa, ainda, que o valor dos trabalhos a mais é de 26.835,10 €. -------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de

26.835,10 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica. ----------------------------------------------------

6 – ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – Presente o parecer jurídico, do

C.D. Jurídico, solicitado pelo executivo Municipal em reunião de 9 de Março findo. -------------------------

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

7 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM COVÃO DO LOBO – ABERTURA

DE CONCURSO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de

execução da obra mencionada em epígrafe, bem como o Caderno de Encargos e Programa de Concurso,

e, abrir concurso público para execução da empreitada. -----------------------------------------------------------

8 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO –

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA OBRA – Presente o ofício datado de 13/3/2007, referência

89.07.jp, da firma Construtora da Corga, S.A., a solicitar a prorrogação graciosa do prazo, por 15 dias,

da obra mencionada em epígrafe, para conclusão da mesma. -----------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação solicitada, de acordo

com a informação técnica, de 23/3/07. -------------------------------------------------------------------------------

9 – PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS –

ESTUDO PRÉVIO – ALTERAÇÕES – Presente o Estudo Prévio do “Projecto de Recuperação do

Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aprová-

lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES

1 – PEDRO RICARDO COSTA PITO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 27/07 – Presente

o processo de informação prévia nº 27/07, de que é requerente Pedro Ricardo Costa Pito, residente em

Perbói de Baixo, concelho de Cantanhede, que pretende construir uma moradia e muros num terreno sito

no lugar do Juncal, Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 28/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

2 – SOUSA E SILVA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 36/07 – Presente o processo

de informação prévia nº 36/07 de que é requerente Sousa e Silva, Lda., com sede em Palhaça, concelho



de Oliveira do Bairro, que pretende construir uma habitação plurifamiliar, num lote de terreno sito na

Praia da Vagueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 30/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

3 – LUÍS MIGUEL FRANCISCO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 35/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 35/07, de que é requerente Luís Miguel Francisco Santos,

residente no lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar,

anexos e muros, num terreno sito no lugar do Palhal, Ponte de Vagos. ------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 28/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

4 – ANA PAULA PEREIRA REVERENDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 91/04 –

Presente o processo de informação prévia nº 91/04, de que é requerente Ana Paula Pereira Reverendo,

residente na Rua do Lugar, Covão do Lobo, que pretende construir uma moradia, anexos, garagem e

muros no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 31/01/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

5 – SANDRA CRISTINA SANTOS RESENDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 21/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 21/07, de que é requerente Sandra Cristina Santos Resende,

residente em Condes, Santa Catarina, que pretende construir uma moradia, anexos e muros, num terreno

sito no referido lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 30/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

6 – JOSÉ EMIDIO ROCHA MOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 127/06 – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 27/3/07,

que deferiu nas condições da informação técnica o processo mencionado em epígrafe, para construção de

um edifício plurifamiliar, na Rua dos Lamigueiros, em Vagos. --------------------------------------------------

7 – ARMANDO NEVES LOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 193/03 – Presente o

processo de informação prévia nº 193/03, de que é requerente Armando Neves Louro, residente no lugar

e freguesia de Santo André, que pretende proceder a obras de ampliação e alteração de um edifício,

assim como a instalação de um Café, Padaria e Pastelaria na fracção “A” de um edifício sito no referido

lugar de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 26/03/2007 e dos pareceres da ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil, de

15/01/2007, do Governo Civil, de 07/02/07, da A.S. – Autoridade Sanitária, do ofício nº 07, de

04/01/2007, da DRABL do, ofício nº 4138, de 09/01/2007 e da informação do Veterinário Municipal, de



07/03/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA QUINTA DA BOA-VISTA, LDA – COMUNICAÇÃO

PRÉVIA – Presente o processo de comunicação prévia de que é requerente a Sociedade Agro-Pecuária

Quinta da Boa-Vista, Lda., com sede em Lombomeão, Vagos, arrendatário de parte de um terreno

denominado de “Quinta da Mónica”, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, que pretendem

executar obras de escassa relevância urbanística. -------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em área agro-florestal. ---

9 – RUAS ÉPICAS – IMÓVEIS, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 04/06 – Presente

o processo de loteamento nº 04/2006, de que é requerente a firma Ruas Épicas – Imóveis, Lda., com sede

em Palhaça, Oliveira do Bairro, que pretendem lotear um terreno sito em Carregosa. ------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, fixar a caução

em 23.409,82 €, e o prazo de execução das mesmas em 12 meses. ----------------------------------------------

10 – ARMANDO VIANA, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 03/07 – Presente o

processo de loteamento nº 03/2007, de que é requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede em

Vagos, que pretende o loteamento de um terreno sito em Carregosa. --------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da

informação técnica datada de 23/3/2007, e notificar a requerente para apresentar os projectos das obras

de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – JOÃO BATISTA JULIÃO – LICENCIAMENTO DE PEDREIRA N.º 5733 – QUINTA DOS

CLERIGOS – FONTÃO – Retirado para esclarecimentos adicionais. -----------------------------------------

12 - JOÃO BATISTA JULIÃO – LICENCIAMENTO DE PEDREIRA LAVANDEIRA 6 – N.º

5745 – LAVANDEIRA – Presente a informação técnica datada de 23/3/07, a dar a conhecer que o

explorador da pedreira “Lavandeira 6 – nº 5745”, sita em Lavandeira, Sr. João Batista Julião, residente

em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, não deu cumprimento à notificação

da Câmara Municipal de 09/06/2006. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em conta a referida informação técnica delibera, por unanimidade: --

1. Remeter o processo à Fiscalização Municipal para levantar os respectivos autos de notícia de

contra ordenação, de acordo com informação técnica. --------------------------------------------------

2. Informar o requerente de que é intenção da Câmara Municipal revogar a licença de exploração

emitida, por incumprimento dos projectos aprovados, nos termos da alínea a), do nº 1, do art.º

40º, do Decreto-Lei nº 270/2001, de 06 de Janeiro, e para se pronunciar, querendo, nos termos

dos artº 100º e 101º do C.P.A, no prazo de 10 dias úteis. -----------------------------------------------

13 – MARTINPAN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A INDUSTRIA ALIMENTAR,

LDA – AVALIAÇÃO DE RISCOS DAS SUAS INSTALAÇÕES SITAS NA RUA PADRE

VICENTE MARIA DA ROCHA, EM VAGOS – Presente o ofício da firma Martinpan – Distribuidora



de Produtos para a Industria Alimentar, Lda., com sede em Vagos, a solicitar a avaliação do risco das

suas instalações sitas na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, em Vagos, devido a obras que se encontram

em execução ao lado do seu edifício. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Presente o auto de vistoria, referente à vistoria efectuada em 15/01/2007, pela Comissão de

Vistorias Relativas a Situações de Segurança. -----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------

• Notificar a firma Terra Nova – Compra e Venda de Propriedades, Lda., com sede na Gafanha

da Nazaré, para que actue nos termos do auto de vistoria que se lhe notifica; -----------------------

• Demandar à referida firma o pagamento da quantia de 614,04 € mais IVA, em consequência do

executado pelos Serviços da Autarquia; -------------------------------------------------------------------

• Notificar a requerente da presente deliberação e do auto de vistoria. ---------------------------------

14 – LOMBOSER – METALÚRGICA, LDA – LOTEAMENTO URBANO – INFORMAÇÃO

PRÉVIA – PROC.º N.º45/07 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº

45/07, de que é requerente a firma Lomboser – Metalúrgica, Lda., com sede na Zona Industrial de

Vagos, que pretende o loteamento dos lotes nº 94, 95 e 96 da referida Zona Industrial (emparcelamento).

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação

técnica datada de 30/3/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS

1 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DOS VINHOS (A.M.P.V.) – Presente o

ofício datado de 28/03/2007, da Associação de Municípios Portugueses do Vinhos – A.M.P.V.,

Comissão Instaladora, que anexa a proposta de estatutos da Associação e convida o Município a aderir à

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tomou conhecimento e delibera por unanimidade, informar que de

momento não está interessada em aderir à Associação. ------------------------------------------------------------

2 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – TAXA DE

GESTÃO DE RESÍDUOS – Presente o ofício circular 36/PB, datado de 14/03/2007, da A.N.M.P., no

qual são tecidas algumas considerações sobre a “Taxa de Gestão de Resíduos” prevista no Decreto-Lei

nº 178/2006, de 5 de Setembro e Portaria nº 1407/2006, de 18 de Dezembro. ----------------------------------

-------- Informa, ainda, que sobre o assunto solicitaram esclarecimentos a Sua Excelência o Ministro do

Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, bem como a suspensão da Taxa

em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do referido ofício. ---------------------------------

3 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO

ANTÓNIO DE VAGOS – AGRADECIMENTO – Presente o ofício datado de 18/3/07 agradecendo a

colaboração da Câmara Municipal na realização do XI Cross de Vagos, que decorreu no passado dia 4 de



Março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS

1 – INSPECÇÃO ORDINÁRIA SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE VAGOS – INSPECÇÃO

GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO – O Sr. Presidente da Câmara informou o

executivo Municipal, que remeteu, à IGAT, ofício respondendo ao relatório de Inspecção efectuada ao

Serviços de Recursos Humanos da Autarquia. ----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício, deliberou, por unanimidade,

concordar com o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – CEDÊNCIA

VIATURA E UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CASAS DA ETAR DA VAGUEIRA – Presente dois

ofícios da Associação “Gaticão”, datados de 12/01/07, no qual solicitam, na sequência da assinatura do

protocolo de cooperação com a Autarquia a cedência de uma viatura e autorização para utilizarem uma

das casas da ETAR da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e de acordo como Protocolo de cooperação

assinado em 28/11/2006, e aprovado pelo Executivo em 24/11/2006, ceder a viatura Renault Express,

matricula PH-84-44, fazendo-se a transferência para nome da Associação e disponibilizar a utilização de

uma das casas da ETAR da Vagueira, que se encontra desactivada. ---------------------------------------------

3 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – RENATO CÉSAR

VALENTE MARTINS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado

por Renato César Valente Martins, proprietário do estabelecimento de “café” denominado “Osíris”, sito

no Centro Comercial Narciso, loja 11, em Vagos, para que o referido estabelecimento se encontre aberto

às sextas, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 9,30h às 06,00 horas dos dias

seguintes, até 31/12/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------

4 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E SANTA CASA

DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – Presente o protocolo de cooperação a outorgar entre a Câmara

Municipal de Vagos e a Santa Casa de Misericórdia de Vagos, o qual visa a dinamização do Grupo de

Teatro “Fantástico”, por forma a promover o desenvolvimento sociocultural do concelho. ------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr., Presidente

a assinar o mesmo, em representação da Autarquia. ----------------------------------------------------------------

-------- O referido documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica anexo à presente acta,

dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------

5 – CONTRATO DE PROMESSA DE PERMUTA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE

VAGOS E ROSA AUGUSTA DE JESUS PEQUENO, YUDELEY MARGARITA FRADE

PEQUENO GONÇALVES E MARIDO, E ALBERTO SIMÕES PEQUENO E ESPOSA – Na

sequência da deliberação da Câmara Municipal do dia 17/12/2004, foi presente a minuta do contrato



promessa de permuta de terrenos no mesmo identificados, documento que se dá aqui como inteiramente

reproduzido e fica anexo à presente acta, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e autorizar o Sr.

Presidente da Câmara a assinar o mesmo em representação do Município. -------------------------------------

6 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

– Presente o ofício nº 92, de 19/3/07, do Centro Social e Paroquial de Santo António, que anexa cópia da

factura da firma Prilux, Lda., referente à construção da ETAR do Centro Social. -----------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o subsídio na importância de

25.000,00 €, para pagamento da referida obra. ----------------------------------------------------------------------

7 - PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA PONTE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE

TERRENOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir aos proprietários abaixo

mencionados, os terrenos sitos na freguesia de Ponte de Vagos, para efeitos de aí construir o Parque

Desportivo e de Lazer da Ponte de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------

− A Avelino Marques Castelhano e esposa, Rosa de Jesus Francisco, residentes em Ponte de Vagos,

um terço de um prédio rústico, inscritos na matriz predial sob o art.º 2023, da freguesia de Ponte

de Vagos, pelo preço de 3.800,00 €; -------------------------------------------------------------------------

− A Fernando Faneca Novo e esposa, Deolinda de Jesus Marques, residentes em Praia da Barra,

Ílhavo, metade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 2023, da freguesia de Ponte

de Vagos, pelo preço de 9.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------

− A Isidoro dos Santos Neto e esposa, Carmelinda de Jesus, residentes em Ponte de Vagos, um

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º2017, da freguesia da Ponte de Vagos, pelo

preço de 15.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------

− A Daniel Ferreira dos Santos Faneca e esposa, Otília de Fátima de Jesus Faneca, residentes no

Fontão, Soza, três prédios rústicos inscritos nos artigos matriciais da freguesia de Ponte de

Vagos, sob os nºs 1995, 1996 e 1997, pelo preço global de 16.000,00 €. -----------------------------

8 – BENEFICIAÇÃO EM 593 COM LIGAÇÃO À ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA DE

VAGOS – ESTUDO PRÉVIO – APROVAÇÃO – Presente o estudo prévio do projecto de

“Beneficiação da EM 593 com ligação à Zona Escolar e Desportiva de Vagos”. ------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o estudo prévio do projecto. --------------

9 – “ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOCO E OUCA” – PLANO PLURIANUAL DE

INVESTIMENTOS/2007 – ALTERAÇÃO DA FORMA DE REALIZAÇÃO – O Plano Plurianual

de Investimentos/2007 no seu objectivo 2.4.3 – “Saneamento”, contempla a obra com o código

08/2007/50 – Estação Elevatória no Boco e Ouca” em que a forma de realização da obra se encontra

definida por “outra”, isto é, previu-se que a mesma só incluía o fornecimento. --------------------------------

-------- Pretende o executivo que a obra se realize por “empreitada”, pelo que delibera, por unanimidade,



propor à Assembleia Municipal que autorize e aprove a alteração da firma de realização da obra, para

empreitada, para poder dar seguimento ao processo de abertura de concurso. ----------------------------------

10 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO BOCO E OUCA – PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o

projecto de execução da obra de “Estação Elevatória no Boco e Ouca”. ----------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. ---------

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

acta em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos

membros da Câmara aqui presentes e por mim _______________________________________Chefe de

Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às vinte horas e trinta minutos. ----------------------------


