
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº9/07 

Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal do dia 11 de Maio de 2007 

--------- No dia 11 de Maio de 2007, pelas quinze horas e dez 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 com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos 

Srs. Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira Rocha, Manuel Augusto Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, 

Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de 

Divisão Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta do Sr. 

Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, à presente reunião, uma vez que se encontra impedido de comparecer por 

motivos profissionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar as actas das 

reuniões dos dias 13 e 27 de Abril de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

-------- Antes de se entrar no período de ordem do dia, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à 

correcção da sua deliberação do dia 23/2/2007, sob a epigrafe “Acta da Reunião Anterior”, fazendo constar que a 

acta aprovada é da Reunião do dia 9/02/2007, e não a do dia 26 de Janeiro, como por lapso foi indicado. ---------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Maio de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 676.415,22 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. - 

2 - 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, nº 87, na freguesia 

de Santo António de Vagos, por proceder à mobilização do solo, numa sua propriedade sita no Rio de Além, na dita 

freguesia de Santo António de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De acordo com a informação da Fiscalização Municipal o terreno encontra-se em Zona Agroflorestal. ---------- 

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - DINIS MANUEL MARTINS ALMEIDA BRÁS – (LOJAS MEGA 300) – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 



 

NA PRAIA DA VAGUEIRA – Notificado nos termos do Código do Procedimento Administrativo, de intenção de 

indeferimento dos seus pedidos de licença de ocupação da via pública, veio o Sr. Dinis Manuel Martins Almeida 

Brás, proprietário das Lojas “Mega 300”, sitas na Praia da Vagueira, por ofício datado de 24 de Abril de 2007, 

apresentar as suas razões para que a Autarquia reconsidere a sua deliberação, deferindo os seus pedidos. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar ao seu Departamento de Desenvolvimento e Obras 

Públicas, que defina modelo, materiais a utilizar, cores e dimensão, no sentido de uniformizar a ocupação do espaço 

público na Praia da Vagueira, para a presente época balnear. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, notificar o requerente, bem como todos os munícipes que possuem licenças de ocupação 

da via pública na Praia da Vagueira, da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------- 

4 - COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENÇÃO 2007, COVÃO DO LOBO – AUTORIZAÇÃO PARA 

INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA RUA DA IGREJA EM, COVÃO DO LOBO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado 

de 18/04/2007, que autorizou a interrupção de trânsito na Rua da Igreja, em Covão do Lobo, no dia 17 (das 16,00h às 

02,00h) dias 18 e 19 (das 20,00h às 02,00h) e no dia 20 (das 12,00 às 20,00 horas), do corrente mês, para realização 

das Festas da Ascenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO “PASSEIO 

CICLOTURISTICO DA PROQUINTÃS” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 27/04/2007, que autorizou a realização da 

prova desportiva designada por “Passeio Cicloturístico da Proquintãs”, que teve lugar no dia 1 de Maio. ---------------- 

6 - CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII RAID 

CICLOTURÍSTICO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 02/05/2007, que autorizou a Prova “XVIII Raid Cicloturístico”, a 

realizar no próximo dia 20/5/07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES (VIGIA E VERGAS) – EDIÇÃO DE 

LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DOS LUGARES DE VIGIA E VERGAS – AQUISIÇÃO – Presente o ofício da 

Comissão de Festas da Nossa Senhora das Dores (Vigia e Vergas) a comunicar que vão proceder à edição de uma 

livro denominado “Vigia e Vergas Terras de Fé e Tradições”, o qual aborda a história destes lugares da freguesia de 

Santo André de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 100 exemplares do livro, ao preço de 10,00 €/cada. - 

8 - COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS – PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 30/04/2007, que autorizou a 

ocupação dos seguintes espaços públicos, para utilização aquando das Festas da Vila a realizar nos dias 24 a 29 de 

Maio de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Passeios e estacionamento da Avenida Dr. Lúcio Vidal e Largo do Município; ----------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

− Área fronteiriça ao Centro de Saúde de Vagos, salvaguardando-se o espaço adequado para o acesso ao 

referido Centro de Saúde e à circulação da rotunda da EN 333; ----------------------------------------------------- 

− Área do anfiteatro do Centro da Vila e sua envolvente. --------------------------------------------------------------- 

9 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ALÍPIO SILVA NETO – Presente o ofício nº 1936, de 

05/03/2007, da Câmara Municipal remetido ao Sr. Alípio Silva Neto, residente em Chipar de Cima, Anadia, a 

notificá-lo da deliberação de 23/2/07, relativa à intenção de indeferimento do seu pedido de indemnização pelo 

acidente ocorrido no dia 24/11/2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos da informação jurídica de 13/02/07, 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. --------------------------------------------------- 

10 - ZURICH – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. – PEDIDO DE REEMBOLSO DE INDEMNIZAÇÃO 

POR ACIDENTE OCORRIDO NA RUA DE ALTA TENSÃO – GAFANHA DA VAGUEIRA – Presente o 

ofício da Zurich – Companhia de Seguros, S.A., datado de 5/02/2006 a solicitar o reembolso das despesas que pagou 

pelo acidente ocorrido, no dia 22/07/2005, na Estrada de Alta Tensão, na Gafanha da Vagueira, sendo o veículo 

conduzido por Ana Luiza Ferro Rodrigues, residente na Rua Principal da Gafanha da Boa Hora. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar provimento ao direito de regresso exercido pela 

Seguradora relativo a todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, ocorridos no referido acidente, por aquela 

assumidos à Senhora Ana Luiza Ferro Rodrigues, no valor de 13.326,01 €. --------------------------------------------------- 

11 - JOSÉ FRANCISCO SARABANDO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS –  

“I. JOSÉ FRANCISCO SARABANDO, 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 21.3.2007. --------------------------------------------------- 

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

- Exerceu funções de vereador desta Câmara de 2/1/1990 a 31/1/1994; ------------------------------------------------ 

- 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 2 crimes de prevaricação, 2 crimes de burla agravada, 1 

crime de corrupção passiva, 1 crime de corrupção activa e 1 crime de violação de normas de execução orçamental, 

este declarado prescrito em 1ª instância; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Porque estava inocente veio a ser absolvido (depois de ter sido condenado pelo colectivo do tribunal da 

comarca de Vagos por alguns desses crimes) pelo acórdão da Relação de Coimbra de 10/10/2006; ----------------------- 



 

- Para assumir a sua defesa constituiu mandatário o Advogado Dr. Fernando de Oliveira, que agora lhe 

apresentou a respectiva conta de honorários no montante de 45. 308, 31 Euros; ---------------------------------------------- 

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

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

- De resto, para poder entregar-lhe por conta de honorários apenas a quantia de € 20. 000,00, acrescida de € 1 

000,00 para o I.V.A., teve de recorrer a empréstimo familiar; ------------------------------------------------------------------- 

- A seu pedido e dadas as circunstâncias chegou a acordo com o mesmo advogado no sentido dele lhe fazer um 

substancial desconto, embora condicionado no tempo, confiado em que a Autarquia compreenda essa situação e 

suporte dentro do prazo tais despesas, ela própria reflexamente beneficiada com esse desconto; -------------------------- 

III. Termina por elencar as suas despesas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Provisões entregues ao seu advogado, em escudos, convertidos em euros: € 22 157,21; ------------------------- 

b) Saldo da conta do seu advogado, tendo já em atenção o referido desconto: € 8.151,11; -------------------------- 

c) Certidão judicial (em anexo) do processo-crime: ……………………………… € 311,04. ---------------------- 

IV. Por último, requer ao Sr. Presidente da CMV que se digne providenciar no sentido de serem pagas as quantias 

acima referidas no prazo de 6 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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. O requerente foi julgado e condenado pelo colectivo do tribunal da comarca de Vagos pelo crime de 

prevaricação previsto e punido pelo art. 11º da Lei nº 34/87, de 16/7, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão e no 

crime de burla agravada previsto e punido pelos arts. 218º, nº 2, al. a) do Código Penal de 1982 e 5º da Lei nº 34/87, 

na pena de 1 ano e 6 meses de prisão e absolvido, na sequência de recurso, pela Relação de Coimbra dos mesmos 

crimes. – cfr. págs. 88 do 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 foi absolvido dos crimes só porque não se verificaram os elementos típicos do dolo caracterizadores dos 

mesmos, tenha actuado, todavia, de tal modo que é manifesto o dolo ou a culpa (negligência) desse autarca na 

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, a conduta do requerente não foi criminal, restando averiguar agora se, essa mesma conduta não 

foi violadora, dolosa ou negligentemente, 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 por um 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, com violação dos 

deveres a que está obrigado pelo seu estatuto, pelas normas legais e regulamentares, embora tais violações, repete-se, 

não constituam crime. È isto que agora nos cumpre apurar. ---------------------------------------------------------------------- 

XIII. Vejamos, então, se o requerente apesar de absolvido dos crimes de prevaricação e de burla, 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. No processo-crime em que o requerente foi arguido deram-se como provados, pelo acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra, já citado, e no que àquele dizem respeito, os seguintes factos: ----------------------------------------- 

“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 [Dr. João Rocha, então presidente da Câmara de Vagos e o 

requerente, José Sarabando] 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 à 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 da 

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 (na) 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 ofício 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 à 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 da 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 concluí-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) à 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 

(fls. 1326) e em 28.12.93 (fls. 213), da atribuição de dois subsídios no valor de 20 000.000$00, 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 (cfr. fls. 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. 713.520$00 (fls. 197) e, no relativo à estrada da Alta Tensão, o preço de 23. 

835. 600$00 (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 nº 5669007617, sobre a CGD, agência de Vagos, de cuja conta era 

titular a CMV, no valor de 32.000.000$00, em benefício da CMGV, por conta dos subsídios de 40.000.000$00, 

atribuídos por aquela autarquia (fls. 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 Sarabando 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 nºs 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 à 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 Sarabando 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. 3000.000$00 com vista a fins que 

não foi possível apurar e para tal, nesse mesmo dia, o Almeida dirige-se à agência de Vagos do BPA levantando 

3.000.000$00, da sua conta particular, que entregou posteriormente ao Sarabando (fls. 312);” -------------------------- 

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

destino 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 arts. 1, 2 e 5;” (sublinhámos) ---------------------- 

“85. Tendo em vista, tão somente, obter para si enquanto candidatos às 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;” (sublinhado nosso). ----------------------------------- 

“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;” (sublinhámos). -------------------------------------------------- 

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

conforme o exige o art. 16º, do DL 390/82;” (sublinhado nosso). -------------------------------------------------------------- 

“ 92. O Rocha e o Sarabando ao contratarem, pela forma atrás indicada, o Saraiva para a 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;” 

(sublinhado nosso). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“93. As Comissões de Melhoramentos atrás referidas foram 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;” (sublinhámos) --------- 

XV. A Relação de Coimbra absolveu o requerente dos crimes de que vinha acusado e condenado em 1ª instância, 

com a seguinte fundamentação: quanto ao crime de prevaricação, à semelhança do que se verificou com o arguido 

Dr. João Rocha, (cfr. fls. 80 por remissão de fls. 88 do respectivo aresto) por as obras terem sido adjudicadas aos 

empreiteiros pela Câmara e não pelo arguido Sarabando, o mesmo se passando quanto à concessão de benefícios à 

Comissão de Melhoramentos da Gafanha da Vagueira, a qual foi da autoria da mesma Câmara; não ser necessário 

submeter tais obras a concurso público dado o seu valor ser inferior, cada uma delas, a 25 mil contos, limite este 

estipulado pela Câmara em conformidade com a lei, nem haver intenção de subtrair o seu visto ao Tribunal de 

Contas, que quem saiu beneficiado com tais obras foi a população local, que a constituição da CMGV não é elemento 

constitutivo do crime de prevaricação e que o art. 11º da Lei 34/87 exige como pressuposto de tal crime o dolo que 

não se verificou, sendo irrelevante, para o efeito, a circunstância do requerente, com a sua conduta, ter por objectivo 



 

ser reeleito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XVI. Quanto ao crime de burla agravada (contratação com os empreiteiros para a execução de obras) pelo qual o 

requerente também foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Coimbra ponderou esta que “ Nem o benefício nem o 

prejuízo são compagináveis com o disposto nos arts. 89º, 90º e 91º do DL nº 100/84, de 29/3 que regulam a nulidade 

dos contratos feridos de vício de forma. Pelas ofensas de direitos derivadas de actos ilícitos praticados culposamente 

pelos órgãos ou agentes das autarquias em exercício de funções e pela responsabilidade pessoal subsidiária desses 

mesmos órgãos ou agentes, a responsabilidade é da autarquia. A autarquia é sempre responsável, em primeira linha 

pelos actos praticados pelos seus órgãos e agentes e nunca as obras realizadas pelo Saraiva deixariam (deveriam 

deixar, como aconteceu mais tarde – vd. Ponto 56 da matéria de facto provada) de ser pagas, não se vislumbrando 

prejuízo possível por esse lado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XVII. Pois bem. Face aos factos dados como provados, de que não é legítimo duvidar, e à fundamentação do aresto 

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 (cfr. nº 85 da matéria de facto dada como provada) que o requerente com a sua 

conduta, que se descreve na matéria de facto dada como provada, juntamente com o Dr. João Rocha, teve apenas em 

vista obter para si, enquanto candidato às 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 decididas e apresentadas em 

momento muito próximo daquele acto, 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, aliado ao Dr. João Rocha, cometeu, consciente e 

voluntariamente, toda uma série de ilícitos estatutários, legais e regulamentares que, embora não consubstanciando 

actividade criminosa, não deixa de ser ilegal, levada a cabo de forma consciente e voluntária, logo, dolosa. ------------ 

XX. Assim, e em colaboração com o Dr. João Rocha, mandou executar as obras nas estradas da Carregosa, da Alta 

Tensão e da Rua da Fonte no montante de vários milhares de contos, de forma irregular – 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 para tal (cfr. nºs 51, 54, 57, 55, 58, 74 e 92), o que viola as normas citadas da 

a) e b) do citado nº 1 e a), b) e c) do referido nº 2 do EEL. ----------------------------------------------------------------------- 

XXI. Colaborou na criação da Comissão de Melhoramentos da Gafanha da Vagueira a qual não desempenhou 

quaisquer funções de recolha de fundos para as obras a executar, não teve qualquer reunião de trabalho, não 

acompanhou o planeamento ou a fiscalização das obras, nem procedeu a quaisquer contactos com os empreiteiros 

que as executavam (cfr. nº 93. da matéria de facto provada) apenas servindo para, de forma ilegal, receber subsídios 

da CMV com os quais pagaria aos empreiteiros, desta forma fugindo aos entraves administrativos e legais. Veja-se a 

matéria de facto relativa a estes pagamentos através de vários cheques que permitiu, após, uma conduta de duvidosa 

legalidade ao empreiteiro, o que terá “habilitado” o requerente para pedir financiamento àquele para a sua campanha 



 
 
 
 
 
 

 

eleitoral, conduta nada transparente e indigna de um vereador da administração local, ao arrepio das normas das 

alíneas a), c) do nº 1 e a) e b) do nº 2 do art. 4º do EEL. -------------------------------------------------------------------------- 

XXII. O requerente, como está provado nos nºs 82 e 83 da matéria de facto transcrita, em 4.1.94, contactou o 

empreiteiro Vítor Almeida com a finalidade de arrecadar do mesmo 4.000.000$00, supostamente referentes à 

contribuição para os gastos da campanha eleitoral do PSD local, tendo nesse mesmo dia recebido daquele 

3.000.000$00, que entregou ao Dr. João Rocha o qual lhe deu destino não determinado. ----------------------------------- 

XXIII. Com tal actividade, consciente e voluntária, o requerente violou as normas do EEL que mandam observar 

escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos actos pelos eleitos locais (b), nº 1 do art. 4º), que 

lhes impõem actuar com justiça e imparcialidade (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 das suas funções – alíneas a), b) e c), do nº 2 do citado art. 4º. ------------------------------------------------------- 

XXIV. É, assim, manifesto que o requerente ao actuar como actuou, para ser reeleito vereador da Câmara de Vagos, 

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, a mesma é dolosa. ---------------------------------------- 

XXV. Tendo, pois, o requerente actuado com dolo não é o mesmo merecedor que a autarquia lhe pague as despesas 

judiciais que demanda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 José Francisco Sarabando 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. --------------- 

Notifique-se nos termos supra deliberados.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

12 - 4.ª ALTERAÇÃO 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 4ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

38.500,00 €, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 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 4ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 33.000,00 €, 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. ---------------- 

14 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Conforme determina o Decreto-lei nº 259/98, de 18 de Agosto, no seu art.º 

27º, nº 5, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os limita fixados nos nºs 1 e 2, do referido artigo e 

diploma, para o trabalho extraordinário dos funcionários desta Autarquia possa ser ultrapassado, no corrente ano, nas 

seguintes situações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Reparações nas condutas de abastecimento de água; ------------------------------------------------------------------ 

− Recolha de lixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Apoio logístico a eventos ocasionais organizados pela Câmara Municipal ou por ela patrocinados, tais 

como: marchas populares, semana cultural, festas tradicionais, exposições, espectáculos, provas 

desportivas, etc.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Limpeza de praias e parques de merendas; ------------------------------------------------------------------------------ 

− Em todas as acções de apoio aos Serviços Municipais de Protecção civil; ----------------------------------------- 

− Transportes colectivos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Em serviços urgentes e inadiáveis de manifesto interesse público. -------------------------------------------------- 

-------- Em todas as situações acima previstas, os Encarregados ou Chefes de Serviço terão de requisitar e confirmar a 

sua execução, após confirmação do Vereador do Pelouro correspondente ao serviço em causa, pelo que não poderão 

ser processadas horas extraordinárias sem visto prévio do Vereador. ----------------------------------------------------------- 

15 - 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 27/04/2007 a 10/05/2007, 

cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 – 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 - BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – PROC.º 06/2005 – Presente 

o ofício da firma Construtora da Corga, S.A., datado de 05/04/07, empreiteiro da obra mencionada em epígrafe, a 

solicitar a prorrogação do prazo de execução da mesma até meados do corrente mês de Maio. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo, a título gracioso, até ao dia 

15/05/07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROC.º 6.2.2 – 07/2004 – 

Presente a informação técnica datada de 16/04/2007, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica 



 
 
 
 
 
 

 

fotocópia da mesma anexa à presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a mesma e notificar o empreiteiro, projectista 

e fiscalização do teor da referida informação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - LICÍNIA MARIA MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 26/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 26/07, de que é requerente Licínia Maria Marques, residente no lugar e freguesia de Ponte de 

Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros num terreno de que é proprietária sito na Rua de S. 

João, no referido lugar de Ponte de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica datada 

de 17/04/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - NUNO ALEXANDRE FONTE OLIVEIRA - INFORMAÇÃO PRÉVIA  - PROC.º N.º 18/07 - Presente o 

processo de informação prévia nº 18/07, de que é requerente Nuno Alexandre Fonte Oliveira, residente em Rua 

Principal, 29, em Riotinto, freguesia de Ouca, que pretende construir uma moradia e anexos, no referido lugar de 

Riotinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica datada 

de 23/04/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PEDRO PAULO SANTOS TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 28/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 28/07, de que é requerente Pedro Paulo Santos Teixeira, residente em Luxemburgo, 

representado pela sua procuradora Isilda dos Santos Neto, residente no lugar e freguesia de Santa Catarina, que 

pretende construir uma moradia unifamiliar, garagem e muros, numa sua propriedade sita no lugar de Condes, 

freguesia de Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica datada 

de 24/04/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - MANUEL DE ALMEIDA NEVES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

14/2004 – Presente o processo de destaque nº 14/04, de que é requerente Manuel de Almeida Neves, residente na Rua 

Direita, 167, no lugar e freguesia de Soza, que requer o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio sito no 

referido lugar, para construção de uma moradia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica datada 

de 19/09/2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - LOMBOSER – METALÚRGICA, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/07 – Presente o 

processo de loteamento nº 4/07, de que é requente a firma Lomboser –Metalurgica, Lda., com sede na Zona Industrial 

de Vagos, lote 93, que pretendem o loteamento do terreno que abrange os lotes 94, 95 e 96 da Zona Industrial de 



 

Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica datada 

de 19/04/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 - OUTRALUZ – CANALIZAÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 59/07 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 59/07, de que é requerente a 

firma Outraluz, Canalizações, Lda., com sede na Rua Principal, nº 204, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que 

pretende lotear um terreno sito na referida freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições impostas pela 

informação técnica datada de 23/04/2007, excepto quanto às condições que impõe quanto à confinancia do lote com a 

Rua da Rebola, porquanto a mesma se enquadra aí com a legislação em vigor. ----------------------------------------------- 

-------- Em consequência deverá a requerente reformular a proposta apresentada. -------------------------------------------- 

7 - OUTRALUZ – CANALIZAÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 05/07 – Presente o 

processo de loteamento urbano nº 05/07, de que é requerente a firma Outraluz, Canalizações, Lda., com sede na Rua 

Principal, nº 204, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende o loteamento de um terreno sito na referida 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento urbano nas condições impostas pela 

informação técnica datada de 26/04/2007, excepto quanto às condições que impõe quanto à confinancia do lote com a 

Rua da Rebola, porquanto a mesma se enquadra aí com a legislação em vigor. ----------------------------------------------- 

-------- Em consequência deverá a requerente reformular a proposta apresentada. -------------------------------------------- 

8 - LUCÍLIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA – LICENCIAMENTO DE OBRAS - PROC.º N.º 2/2005 – 

Presente o requerimento de Lucília Conceição de Oliveira, residente na Rua Padre Maria Vicente da Rocha, em 

Vagos, a solicitar, na sequência dos seus pedidos de licenciamento de muros e de abertura de um portão, já deferidos, 

que seja alterado o alinhamento do muro, por forma a ceder apenas 3 metros para a abertura do arruamento, à 

semelhança do que foi cedido pelo confrontante, Santa Casa da Misericórdia de Vagos. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que a requerente deve ceder 2,5 metros para faixa 

de rodagem e 1,6 metros para passeio, isto é, 4,10 metros ao eixo da via. ----------------------------------------------------- 

9 - JOÃO CARLOS FERREIRA NEVES – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC.º N.º 252/06 – Presente o 

processo de obras particulares nº 252/06, de que é requerente João Carlos Ferreira das Neves, residente na Rua da 

Paradita, nº 11, no lugar de Parada de Baixo, freguesia de Calvão, para construção de uma moradia unifamiliar, 

anexos e muros, no referido lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições de informação técnica datada de 

23/04/07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JOÃO BATISTA JULIÃO – LICENCIAMENTO DE PEDREIRA N.º 5733 – QUINTA DOS CLÉRIGOS 

– FONTÃO – Presente a informação técnica datada de 23/03/2007, a dar a conhecer que o explorador da pedreira nº 

5733, sita na Quinta dos Clérigos, no lugar do Fontão, Sr. João Batista Julião, residente em Corgo do Seixo de Cima, 



 
 
 
 
 
 

 

freguesia de Santo António de Vagos, não deu comprimento 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 a 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 e), do nº 1, do art.º 40º, do Decreto-Lei nº 

270/01, de 06 de Janeiro, e para se pronunciar querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A., no 

prazo de 10 dias úteis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - EMBAIXADA DE CUBA – Seguidamente foi presente uma carta datada de 10/04/2007, da Embaixada de Cuba, 

na qual é dado conhecimento das reflexões do Comandante – em – Chefe, daquele País, sobre o Presidente dos 

Estados Unidos da América. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E - EXTRAS 

1 - GAMA – GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE AVEIRO – Seguidamente foram presentes dois ofícios, 

datados de 4 de Maio, enviados pela GAMA, ao Sr. Ministro das Finanças e da Administração Pública e à ACASA – 

Associação da Cultura e Assistência dos Serventuários Administrativos do Distrito de Aveiro, solicitando, o 

primeiro, esclarecimentos sobre o artº 156º do Orçamento de Estado de 2007, Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro, 

relativamente aos sistemas particulares de Protecção Social ou cuidados de saúde, e o segundo a solicitar o 

agendamento de uma reunião com a Direcção da ACASA, para discussão do mesmo assunto. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento, e delibera, por unanimidade, dar conhecimento do teor dos 

referidos ofícios aos seus funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ORBIS – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

ORBIS – Cooperação e Desenvolvimento, no qual a organização solicita apoio para fazer face as despesas 

relacionadas com o envio de voluntários, no mês de Julho, para Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique. --------- 

-------- Tendo em consideração que existem voluntários do concelho nas acções desenvolvidas pela Orbis, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, apoiar a organização humanitária atribuindo o subsídio de 2.500,00 €. ---------- 

3 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 83, 84 E 85 – SALHER PORTUGAL – EQUIPAMENTOS 

PARA TRATAMENTOS DE ÁGUA, LDA. – Presente o ofício da firma mencionada em epígrafe, no qual 

solicitam autorização para transferirem a posição que detêm sobre os lotes 83, 84 e 85 da Zona Industrial de Vagos, 

para a empresa SHIS – Engenharia Ambiental, Lda., empresa esta em fase de constituição e totalmente detida pelos 

sócios e familiares da Salher Portugal, Lda.. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o solicitado. --------------------------------------------- 

4 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Carlos dos Santos Miranda e esposa, Fernanda Inocência da Costa 

Fresco, residentes em Mira, uma parcela de terreno com a área de 3717 m2, de um prédio rústico inscrito na matriz 

sob o art.º nº 435, da Freguesia de Santo André de Vagos, pelo preço de 27.877,50 €. ------------------------------------ 

5 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO PARA CONTRATAÇÃO DE 

TAREFEIRA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO COM NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAIS – Presente o ofício nº 844, datado de 10/5/07, do Agrupamento de Escolas de Vagos, a solicitar apoio 

para a contratação de mais 2 horas diárias da tarefeira, que presta apoio ao aluno Diogo Filipe Santos Bettencourt, 

que frequenta o Jardim de Infância de Vagos – Sala 1, e tem necessidade de Educação Especial de carácter 

prolongado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos, o subsidio 

correspondente ao preço de 2.25 €/hora, duas horas diárias, para pagamento de tarefeira que apoia o aluno em 

referência, a partir de 11/5/07. Para efeito de pagamento deve o Agrupamento remeter para a Câmara Municipal o 

mapa de assiduidade da tarefeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24/11/06, QUE 

ARREMATOU OS LOTES 310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA À 

FIRMA HABIFÉRIA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS 

ENTREGUES – Presente o ofício da firma Habiféria – Sociedade de Construções, Lda., com sede em Ílhavo, em 

resposta à notificação da Câmara Municipal, efectuada pelo seu ofício nº 1226, de 13 de Fevereiro de 2007, sobre a 

intenção de revogação das deliberações mencionadas em epígrafe. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, em sequência do anteriormente deliberado, revogar as suas 

deliberações do dia 24/11/06, que arrematou os lotes 310, 311 e 312 do Plano de Pormenor da Vagueira à firma supra 

mencionada, e devolver a parte do preço recebido, na importância de 396.250,00 € acrescidos de juros à taxa legal e 

despesas feitas com a obtenção do empréstimo por parte da Habiféria, sendo o valor de juros e despesas de 9.424,76 

€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado que os representantes da firma, aquando do recebimento das importâncias acima referidas 

assinem o termo resolutivo, que aqui se dá por inteiramente reproduzido e fica anexo à presente acta, fazendo dela 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - MARCHAS POPULARES 2007 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Tendo em consideração que, no corrente 

ano, a Câmara Municipal, conjuntamente com as Juntas de Freguesia do Concelho, se encontra a organizar as 

“Marchas Populares”, que serão exibidas no dia 23/06/07, em Vagos, e no dia 30/06/07, na Praia da Vagueira, 

delibera-se, por unanimidade, atribuir a cada Junta de Freguesia que participa no evento, um subsídio no valor de 

4.000,00 €, sendo que as Freguesia participantes são as seguintes: ------------------------------------------------------------- 

− Calvão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

− Covão do Lobo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

− Gafanha da Boa-Hora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Ouca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Ponte de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Santo André de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Santo António de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Soza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 17,30 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


