
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 11/13, de 16 de abril de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 11/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE ABRIL DE 2013 

 

--------- No dia 16 de abril de 2013, 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, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. 

Silvério Rodrigues Regalado e eng.º Hélder Bruno Ferreira da Rocha. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica a falta à presente reunião do senhor Vereador, dr. 

Paulo César de Oliveira Ramos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 –  O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da 

presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os seguintes assuntos: --------------- 

1.1 DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE IMÓVEL – CASA DOS VIDAIS; -- 

1.2 NICEPELLETS, LDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem colocados à discussão e votação como 

“extras” da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – O senhor Vereador, dr. Silvério Regalado solicitou ao senhor Presidente da Câmara, a alteração da Ordem do 

Dia e que o ponto 14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2012, fosse discutido logo a seguir ao ponto 1 – 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara concordou com a alteração proposta. -------------------------------------------------------- 

3 – O senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, entregou a informação solicitada pelo senhor Vereador, eng. 

Mário Martins, relativamente ao estado dos pagamentos às IPSS à data de 15 de março de 2013. ------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de abril de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 446.766, 50 € (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2012 ---------------------------------------------------------------------------- 

 Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2012, 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 seção 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 24 (Ativos de Rendimentos Fixos), pelos seguintes motivos: --------------- 

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

• Os documentos 24, em virtude da Câmara Municipal não ter ativos desta espécie. --------------------------- 

Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido aprovados, por maioria, com 5 votos 

a favor dos senhores Presidente da Câmara e Vereadores dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, dr. Marco 

António Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado e eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha e 1 

abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. --------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter os referidos documentos à aprovação da Assembleia Municipal.  

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

2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA RELATIVA AOS 

PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara iniciou este ponto da ordem do dia, apresentando a informação que a seguir se 
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transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Exmos. Senhores Vereadores, 

Para os processos pendentes em Tribunal, em que o Município de Vagos é parte e que envolvem eventual 

responsabilidade financeira, contratou o município a prestação de serviços de advocacia e representação em 

juízo do município. 

Após parecer prévio favorável da câmara municipal, e no cumprimento da lei aplicável, foi outorgado contrato 

de avença com a advogada Dra. Joana Ribeiro, em 14 de Março de 2012. 

Os processos judiciais em curso, constituídos pelo respectivo acervo de documentos (por exemplo: notificações 

judiciais, cópias das peças processuais, etc.) achavam-se na posse e à guarda da mandatária, advogada 

constituída nos respectivos processos.  

Todas as Informações Jurídicas prestadas à Assembleia Municipal sobre os processos judiciais em curso, 

apesar de subscritas pelo Presidente da Câmara, eram redigidas por quem tinha os processos na sua posse, 

confiando o presidente na bondade e veracidade das informações prestadas. 

A mandatária e advogada do Município de Vagos promoveu a resolução do contrato, renunciou às procurações 

emitidas e procedeu à entrega de processos na Câmara Municipal no dia 7 de Março de 2013, tendo alguns 

deles sido entregues em datas seguintes. Para o que aqui hoje importa, a mesma justificou o seu acto por 

motivos profissionais, alegando falta de tempo e disponibilidade para cumprimento cabal quer do contrato quer 

dos mandatos que lhe foram conferidos no âmbito do mesmo. 

Assim sendo, cumpre ao Presidente da Câmara Municipal, assessorado pelos serviços jurídicos da autarquia, 

elaborar a presente informação, o que faz nos seguintes termos:     

Processo nº 83/05 – VITOR ALMEIDA & FILHOS intentou acção de responsabilidade civil extra contratual 

contra o Município de Vagos, Ernesto Alves Pinto Lda. e Companhia de Seguros Mundial Confiança, em virtude 

de um acidente de viação (cedência de berma) ocorrido na Rua da Chousa, Covão do Lobo. O pedido 

indemnizatório era de 48.365,54 €uros.  

O Município contestou a presente acção aduzindo ter transferido a sua responsabilidade para a empresa 

Ernesto Alves Pinto (Adjudicatário) que, por sua vez, afirma que a transferiu para a Seguradora Mundial 

Confiança.  

Foi emitida sentença condenando o Município no pagamento do pedido indemnizatório, com base na 

responsabilidade primeira do dono de obra. O Município recorreu da decisão proferida, tendo o mesmo sido 

aceite.  

Por acórdão de Março de 2012 foi o Município, na qualidade de Dono de Obra, condenado ao pagamento da 

indemnização peticionada. Não sendo viável recurso para o STA desta decisão, por força de dupla conforme. 
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As partes acordaram no pagamento faseado da dívida e cumprimento da decisão judicial, tendo a mesma sido 

totalmente liquidada em Novembro de 2012.  

 A partir daquela data é possível intentar a respectiva Acção de Direito de Regresso contra a firma Ernesto 

Alves Pinto, Lda. e a Seguradora em questão, porquanto o facto gerador da responsabilidade civil ocorreu no 

âmbito de um contrato de empreitada de obra pública, tendo ficado provado que o acidente se deveu à falta de 

sinalização do local, obrigação transferida para o empreiteiro, tendo o Município direito a ser ressarcido das 

quantias efectivamente pagas. 

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para apresentação daquela acção e pedido no tribunal. 

Processo nº 1397/07 - José Francisco Sarabando, autor e ex-vereador da Câmara Municipal de Vagos, intentou 

acção contra o Município de Vagos, ao abrigo do disposto no artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais, 

demandando o pagamento das despesas que suportou com o processo-crime no qual foi arguido absolvido, na 

quantia de 46.369,36 €uros. 

O Município de Vagos contestou a presente acção, pugnando pela improcedência da mesma. Em Julho de 2011 

foi proferida sentença, onde foi declarada a improcedência da acção intentada. 

Tendo sido apresentado recurso para o TCA Norte pelo Autor, o Município apresentou contra-alegações de 

recurso, pugnando pela sua improcedência, tendo o mesmo sido aceite e distribuído pelo TCAN. Foi dado 

provimento ao recurso interposto pelo autor, tendo o TCAN condenado o município no pagamento daquelas 

despesas. 

Todavia, porque os factos provados se achavam relacionados, haviam sido desentranhados do mesmo processo 

penal, porque se tratavam de casos semelhantes do ponto de vista administrativo, que foram de forma idêntica 

decididos administrativamente pela Câmara Municipal de Vagos, e decididos de forma idêntica pela primeira 

instância dos tribunais administrativos, e tendo a 1ª Secção do TCAN, processo 1380/07.2BEVIS, decidido a 

favor do município, foi solicitado à mandatária no processo que, face à oposição de julgados, apresentasse 

recurso para o STA daquele Acórdão da mesma 1ª Secção do TCAN. 

Pela mandatária do município foi confirmada a apresentação de recurso para o STA e dado a conhecer o teor 

do mesmo. 

Todavia, porquanto, por lapso, o recurso para o STA não terá sido apresentado em “devido tempo”, aquela 

decisão do TCAN transitou em julgado e a 19 de Fevereiro de 2013 o processo judicial foi remetido à primeira 

instância para pagamento de custas e devolvido o processo administrativo à CMV. 

A mandatária do autor José Sarabando, no dia 4 de Março de 2013, apresentou proposta para execução de 

sentença e pagamento faseado da indemnização e respectivos juros de mora, no valor de 57.513,37€, em três 
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prestações, tendo já sido paga duas prestações no valor de 40.000,00€, vencendo-se a terceira e última, no dia 

30 de Abril. 

No dia 11 de Março de 2013, a mandatária do município deu a conhecer ao seu representado participação que 

efectuou, accionando seguro de responsabilidade civil profissional, junto da Correctora de Seguros MARSH 

PORTUGAL para efeitos de ressarcimento do município das quantias que pagar ao senhor José Sarabando. 

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar reclamar extrajudicialmente e demandar à Correctora de Seguros 

MARSH PORTUGAL o reembolso das quantias que despender com a indemnização que pagar ao senhor 

José Sarabando. 

Processo nº 994/09 – SIMRIA – Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A. intentou contra o Município 

de Vagos uma Acção administrativa Comum, sob a forma Ordinária em virtude do incumprimento do contrato 

de recolha de efluentes. 

Foi requerida e deferida a extinção da instância em virtude das partes terem chegado a total acordo relativo à 

transferência da propriedade de imóveis e equipamentos do Município para a SIMRIA. 

Processo nº 96/10 – ANA MARTINS e MARINA RAQUEL MARTINS RODRIGUES intentaram uma Acção 

Administrativa Comum sob a forma Ordinária contra o Município de Vagos e Companhia de Seguros ALLIANZ 

PORTUGAL, S.A. por ter sido vítima de um acidente de viação em consequência da existência de um sinal 

danificado. Peticiona a quantia de 16.930,68€ 

O Município de Vagos contestou a acção no sentido de esta improceder, não se considerando parte legítima e 

considerando o TAF de Aveiro incompetente para julgar a acção. Ainda não se verificou qualquer decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para apresentação de pedido de substituição de mandatário 

naquele processo. 

Processo nº 550/11 - Licínio Ramos, Lda. intentou uma acção para resolução de contrato-promessa e 

indemnização por responsabilidade contratual e pré-contratual, contra o Município, alegando, para o efeito, o 

incumprimento por parte do Município das condições estabelecidas no contrato promessa de compra e venda, 

datado de 29 de Novembro de 1990, de 50 hectares de terreno sitos nas Dunas Florestais de Vagos, denominado 

Lomba do Forte Velho. O pedido indemnizatório foi fixado por decisão judicial em 1.429.327,70€ 

O Município contestou a acção, invocando a prescrição da responsabilidade contratual e o incumprimento do 

contrato por parte da Autora. 

Na audiência foi emitido despacho saneador, onde foi declarada improcedente a excepção da prescrição da 
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responsabilidade contratual invocada, e onde se procedeu à selecção da matéria de facto. Em face da Matéria 

de facto seleccionada, o Município apresentou reclamação da mesma, tendo a Autora respondido. Ambas as 

partes apresentaram requerimento probatório. Ambos os requerimentos probatórios foram admitidos, tendo 

sido indeferida a reclamação apresentada 

Por sentença de 19 de Julho de 2012 foi o Município de Vagos, parcialmente absolvido do pedido, tendo sido 

condenado na restituição de 390,059,96€, acrescido de juros de mora contados desde 14 de Abril de 2009 até 

integral pagamento, e no pagamento de uma indemnização de 92,576,00€, acrescido de juros de mora a contar 

da citação até integral pagamento. 

Conhecida que foi a sentença do processo em epígrafe, foi solicitada informação da advogada no processo para 

análise e avaliação do teor daquela decisão judicial, e para determinação da posição a adoptar pelo município 

quanto à viabilidade e oportunidade de apresentação de recurso para o tribunal da Relação de Coimbra. 

Informalmente, foram auscultados outros juristas, em particular o jurista da autarquia, que se manifestaram de 

idêntico modo sobre a justiça da decisão e sobre os riscos ínsitos de um recurso promovido pelo réu - 

município, e o senhor Vereador com o pelouro das finanças e respectivo chefe da Divisão Financeira, que 

avisaram para as dificuldades acrescidas no controlo do endividamento face ao montante da indemnização e à 

consequente consolidação da dívida em curto prazo no ano económico de 2012, por um eventual trânsito em 

julgado da Sentença.  

Na sua informação, datada de 23 de Julho de 2012, a advogada do processo escreveu que “ No seguimento da 

sentença proferida no âmbito do processo supra mencionado e, no sentido de se aferir da oportunidade de 

recurso, importa analisar o referido documento: Foi, nesta sede, o Município de Vagos condenado na devolução 

do que foi pago ao réu a título de sinal, leia-se terá a Autora direito a receber o que pagou 

(78.200.000$00/390.059,96€) acrescido de juros desde 14 de Abril de 2009. Não se provou a culpa, quer do 

Município quer da Autora, Licínio Ramos Lda., na não concretização do negócio prometido. Daí, só existir 

cálculo de juros desde a data da entrada em vigor em vigor da alteração ao PDM de Vagos, data essa onde o 

negócio prometido ficou definitivamente inviabilizado. Consideramos tratar-se de uma decisão que vai de 

encontro aos interesses do Município, na medida em que a não devolução das quantias entregues ao Município 

poderiam importar a instauração da correspondente acção autónoma de Enriquecimento sem causa, onde os 

juros teriam de ser necessariamente calculados desde a data da entrega do dinheiro. Tanto mais que o recurso 

desta decisão alarga o âmbito de uma eventual condenação para o montante máximo peticionado pela Autora, 

no total de 1.429.327,70€, porquanto se entende que o indeferimento, em sede de despacho saneador, da 

excepção da prescrição invocada se encontra devidamente juridicamente fundamentado. Assim, é nossa opinião 

que se deverá aguardar pela posição que a Autora tomar em face da decisão.” 
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Todavia, tendo em consideração os riscos aludidos pela Divisão Financeira, foi informada a mandatária de que 

se deveria impedir o trânsito em julgado daquela decisão judicial, oferecendo recurso. 

No dia 21 de Agosto de 2012, foi dada a conhecer aquela decisão judicial à Câmara Municipal e a posição da 

advogada no processo sobre a mesma, o senhor vereador Dr. Silvério Regalado manifestou, reafirmando, as 

suas preocupações antevendo as consequências de eventual endividamento excessivo. Foram ponderadas várias 

questões, desde logo, a delicadeza do processo, a justiça da decisão, o âmbito e os riscos do recurso, as 

dificuldades de acomodar e pagar aquele montante da dívida, etc. Tendo-se concluído que por via preventiva e 

cautelar seria aconselhável oferecer recurso.   

Assim, o que se verificou foi que a advogada do município, por decisão exclusivamente sua que não deu a 

conhecer, decidiu não apresentar recurso daquela sentença.   

Sobre o recurso da autora, admitido para e pelo Tribunal da Relação de Coimbra, o Município contra-alegou, 

solicitando prévio parecer à senhora Professora Doutora Fernanda Paula, junto com as contra-alegações, e 

informações ao Dr. Pedro Samagaio, Chefe da Divisão Jurídica, e à Dra. Graça Feio, Chefe da Divisão de 

Planeamento. As contra-alegações do município assentaram no parecer solicitado e nas informações prestadas 

que instruíram, definiram e delimitaram o âmbito da resposta do município. 

Ao recurso da autora não foi dado provimento pela Relação de Coimbra, que manteve inalterada a decisão 

judicial do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga, operando-se dupla conforme.  

Todavia, não se conformando com o acórdão da Relação de Coimbra, a autora apresentou recurso para o 

Supremo Tribunal de Justiça – tendo sido remetido o processo para os Serviços Jurídicos da autarquia. 

Como se verificou, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição. 

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para apresentação de pedido de substituição de mandatário 

naquele processo e para efeitos de análise e resposta ao recurso apresentado pela autora para o STJ. 

Relativo ainda ao processo da Lomba do Forte Velho, conforme atesta despacho judicial de 17.12.2012, aquela 

Sentença ainda não transitou em julgado porquanto da mesma foram interpostos sucessivos recursos. 

Mais se informa que aquele despacho judicial fixou efeitos devolutivos e que do mesmo não houve reclamações, 

afirmando-se na ordem jurídica em Janeiro de 2013. 

Informa-se ainda, que o crédito que resulta desta decisão judicial a favor da autora Licínio Ramos Lda., 

confirmada por acórdão da Relação de Coimbra, foi objecto de cedência à VAGA SGPS, credora da autora, e 

devidamente comunicada ao município.  

Processo 4997/12 – Foi, em consequência daquela cessão de créditos, apresentada acção executiva pela VAGA 
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SGPS contra o devedor, município de Vagos, e penhorado um saldo de conta bancária constante de Depósito à 

Ordem junto do Montepio Geral, no valor de 17.496,04€. 

Com excepção da inexistência de trânsito em julgado da Sentença, a cujo requerimento executivo faz referência, 

e face à inexistência de quaisquer ónus sobre o saldo penhorado, não assistem motivos juridicamente válidos ao 

executado para se opor à execução e à penhora, sob pena de litigância de má-fé, assim concluindo os serviços 

jurídicos da autarquia.    

Após auscultar a Divisão Financeira, no sentido de acautelar e resolver o problema, exequente e executado 

iniciaram negociações no sentido de dar cumprimento parcial, dentro dos limites da Lei, àquela decisão 

judicial, tendo a VAGA SGPS proposto acordo de pagamento ao credor da quantia exequenda no valor de 

556.679,95€, correspondente ao crédito que resulta daquela decisão judicial acrescida dos respectivos juros de 

mora calculados à data de 19.12.2012, em três prestações, nos termos e prazos seguintes: 

  - 1ª Prestação – vencimento a 17 de Abril 2013 – no valor de 106.679,95€ 

  - 2ª Prestação – vencimento a 15 de Maio 2013 – no valor de 150.000,00€ 

  - 3ª Prestação – vencimento a 31 de Maio 2013 – no valor de 300.000,00€* 

  (*À última prestação hão-de acrescer juros de mora devidos até integral pagamento.)     

Evitando-se, assim, se aceite esta proposta, a execução do saldo penhorado ou de outros saldos que vierem a 

ser penhorados, já que o saldo penhorado, como se viu, não cobre a totalidade da quantia exequenda. 

Por outro lado, apesar de promovida a execução parcial da sentença pela VAGA SGPS, não pode o exequente 

ou qualquer outro credor ser pago em dinheiro ou em quaisquer bens sem que preste caução, conforme o 

estabelecido nos artigos 46º e 777º do CPC, algo que até ao momento a exequente não fez, mas a que só estará 

obrigada caso queira receber da agente de execução os valores penhorados. 

Assim, se bem se entende a Lei, o município só estará obrigado a pagar directamente quaisquer quantias a 

quaisquer credores, se com os mesmos chegar a acordo. 

Caso o Município não queira ou não chegue a acordo com a VAGA SGPS, está legalmente obrigado a 

depositar, imediatamente e à ordem do processo, a totalidade da quantia exequenda. Não o fazendo, ou não o 

podendo fazer, verá executados quer o saldo já penhorado quer outros que o venham a ser.   

Assim, deve a Câmara Municipal deliberar optar pelo acordo de pagamento ao credor e suspensão da 

instância, o que se anexa, ou deliberar por depositar à ordem do processo de execução. Por outro lado, tendo 

sido promovida a resolução do contrato de avença por parte da advogada, pode a Câmara Municipal deliberar 

sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e representação em juízo do município de Vagos 

para constituição de advogado no presente processo. 

Processo nº 1003/10 - O Processo executivo em causa, no montante de 4.264,77€, acrescido de juros de mora, 
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foi instaurado pela exequente CARRAMÃO, CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTO, LDA., contra o Município 

enquanto devedor da executada. Perante a Juiz do processo, exequente e executado chegaram a acordo, 

aceitando o exequente reduzir o pedido para o valor de 5.000,00€, prescindindo de parte dos juros de mora, e o 

executado aceitar pagar de imediato, na condição do acordo de transacção se achar conformado com a Lei e 

ser previamente homologado pela senhora doutora Juiz, o que se verificou, tendo sido extinta a instância e 

devolvidos os documentos da viatura apreendida.    

Processo nº 809/11 – VITOR MANUEL DOS SANTOS GOMES, intentou uma acção administrativa comum sob 

a forma sumária contra o Município de Vagos por ter sido vítima de um acidente de viação na estrada da 

Gafanha da Boa Hora, no âmbito da empreitada “Alargamento, drenagem e construção de passeios da 

EM591”, peticionando a quantia de 6.649,52€. 

O Município de Vagos contestou a acção no sentido de esta improceder, não se considerando responsável pelo 

mesmo, porquanto não assumiu na empreitada em causa a qualidade de dono de obra, apesar de a mesma estar 

a ser realizada pela Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, por delegação de competências. No entanto e 

porque assumiu a responsabilidade pela fiscalização de segurança da obra, contestou alegando que o acidente 

em causa ocorreu ou por falta de sinalização, cuja responsabilidade cabe ao empreiteiro ou por desrespeito da 

sinalização existente, cabendo a responsabilidade pelo mesmo ao Autor. 

Ainda não se verificou qualquer decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para apresentação de pedido de substituição de mandatário 

naquele processo. 

Processo nº 280/12 – O STAL, em representação de cinco associados, trabalhadores do Município de Vagos, 

veio requerer o reconhecimento do direito dos seus associados á mudança de posição remuneratória, ao seu 

posicionamento na categoria respectiva, com efeitos retroactivos e ao consequente pagamento de diferenças 

salariais verificadas, acrescido de juros. 

O Município de Vagos, em despacho saneador, porque o expediente legal utilizado não era próprio, foi 

absolvido da instância. O Autor recorreu da decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para apresentação de pedido de substituição de mandatário 
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naquele processo. 

Processos nºs 4/12 e 549/12 – ENCOBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA., intentaram junto do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro duas acções de indemnização em virtude da suspensão da obra nos 

períodos compreendidos entre 28/06/2011 a 26/07/2011 e 17/01/2012 a 30/04/2012, respectivamente nos 

valores de 7.550,00€ e de 40.408.51€, requerendo igualmente o reconhecimento do direito à prorrogação do 

prazo de execução por mais 121 dias. 

Regularmente citado para contestar, o réu não o fez nos prazos legais. Dos documentos que me foram entregues 

pela advogada do município e do registo de notificações da Câmara Municipal, não se acham quaisquer 

informações que permitam explicar porque as competentes contestações não deram entrada nos prazos legais. 

Assim, foi o município condenado a reconhecer a legitimidade e a legalidade aquelas suspensões - que foram 

efectivamente da responsabilidade do dono de obra por força de erros do projecto, não imputáveis ao 

empreiteiro, mas imputáveis ao projectista, podendo equacionar-se eventual acção de direito de regresso – e a 

indemnizar nos termos propostos, de acordo com a Lei aplicável e com o contrato de empreitada outorgado.  

Por outro lado, ainda de acordo com a Lei aplicável e com o contrato de empreitada outorgado, o município foi 

absolvido quanto ao pedido de juros de mora. 

De acordo com informação jurídica e financeira, as decisões não são passíveis de recurso.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município de Vagos para análise do processo e eventual apresentação daquela 

acção e pedido no tribunal. 

Processo 110/12 – Domingos José Cristo Cerqueira, apresentou contra o município acção de indemnização por 

ocupação administrativa de uma faixa de terreno, em Ouca, para alargamento e alcatroamento de um caminho 

e destruição de vedação existente, factos que remontam a 2008. As partes propõem acordo de transacção nos 

termos que se anexa. Assim, deve a Câmara Municipal deliberar sobre o acordo de transacção. 

Processo Riavagos – O presente processo é constituído por várias decisões judiciais e dossiers, tendo sido 

objecto de inúmeras deliberações, quer da Câmara Municipal quer da Assembleia Municipal, foi objecto de 

julgamento pelos Tribunais, em cinco momentos distintos, Administrativos, Penais (2) e Civis (2), foi objecto de 

apreciação pelo Ministério Público, em três momentos distintos, pelo Procurador-geral da República, pelo 

Procurador-geral Adjunto na Comarca do Baixo Vouga e, actualmente, pelo Procurador-geral Adjunto na 

TAFA, foi submetido a parecer de vários juristas e, por fim, foi alvo de inquérito por parte quer da IGAT quer 

da IGF. 

Dos documentos analisados, extraem-se os seguintes factos:  

1. A Câmara Municipal, por deliberação de 25 de Maio de 1990, aceitou uma proposta para venda de um 
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terreno sito nas Dunas de Vagos, lugar do Areão, freguesia da Gafanha da Boa - Hora, deste município, com a 

área de 350 hectares, por 280 mil contos, ao senhor António Alberto de Almeida Paula, ou a quem ele indicasse 

para o efeito, devendo o pagamento ser efectuado no acto de escritura e o terreno ser exclusivamente para os 

fins apresentados na sua proposta de acordo com planta de intenções que se anexou. Deliberou-se, ainda, 

submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 

2. A Assembleia Municipal, por deliberação de 29 de Junho de 1990, autorizou a Câmara Municipal a vender, a 

uma sociedade mista Luso/Suíça, e não àqueloutro, o mesmo terreno pelo mesmo preço, tendo em vista a 

implantação de um campo de golfe, aldeamento turístico e hotel com equipamento de apoio e lazer anexos. 

3. Na semana seguinte, a 2 de Julho de 1990, sem conhecimento dos serviços camarários, assentando apenas 

naquela deliberação da Assembleia Municipal, que não lhe conferia poderes para o acto, e sem mandato 

expresso do executivo municipal, o Presidente da Câmara de então, João José Cabral de Albuquerque Simões 

Rocha, veio a outorgar contrato - promessa de compra e venda, que ora se designará por 1º contrato, com 

António Alberto de Almeida Paula, dando-lhe, nessa data, quitação de um sinal de 30 mil contos, que só veio 

efectivamente a entrar nos cofres da Câmara Municipal em 16 de Outubro de 1990. 

4. Nos termos desse mesmo contrato, entre o demais, obrigava-se a autarquia, de forma diligente, a promover a 

aprovação do plano de desenvolvimento do identificado terreno, nomeadamente o seu plano pormenor, de 

acordo com os fins previstos e já citados, e a contraparte contratante a elaborar todos os projectos técnicos 

necessários à urbanização daquela área, onde se incluía a necessária proposta de plano de pormenor. 

5. Não obstante as previsíveis dificuldades da sua desafectação e o facto da contraparte contratante não ter 

apresentado na Câmara os projectos técnicos necessários para o efeito, o então Presidente consentiu que se 

inserisse uma cláusula penal de 500 mil contos para a hipótese da Câmara Municipal não cumprir o referido 

contrato, enquanto a cláusula penal para o incumprimento do outro contratante era a perda do sinal que 

entregasse acrescida de indemnização no valor de 30 mil contos. 

6. Efectivamente, o promitente-comprador não cumpriu o que havia prometido e, por via disso, a Câmara 

Municipal não ratificou aquele contrato nem efectuou a escritura de compra e venda, então prometida pelo seu 

Presidente.  

7. Ora, tal terreno estava, como ainda hoje está, afecto ao regime florestal parcial, dependendo a sua 

desafectação da aprovação por decreto do governo.  

8. Aquele 1º contrato manteve-se reservado e confidencial, o mesmo não foi dado a conhecer nem foi ratificado 

pela Câmara Municipal, nem para ele foi pedida autorização à Assembleia Municipal que autorizara coisa 

distinta. 

9. Nunca o Presidente da Câmara obteve legitimamente poderes para a prática daquele acto. 
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10. Em 30 de Julho de 1990, o promitente-comprador António Paula cedeu a sua posição contratual a Maria de 

Lurdes Pereira Batista e marido, pelo preço de 500 mil contos, facto que esta comunicou à Câmara, por carta 

datada de 29 de Agosto de 1990. 

11. Mais tarde, a 24 de Outubro de 1991, o mesmo António Paula voltou a ceder, o que havia cedido, à 

Riavagos por 70 mil contos, sendo certo que nesta data, nos termos do contrato promessa (o 1º), todos os prazos 

contratuais aí estabelecidos para efectuar a prometida escritura de compra e venda estavam ultrapassados, 

podendo o António Paula accionar a cláusula penal aí inscrita no valor de 500 mil contos, ou não, porque este 

não cumprira ao que se vinculara na promessa. 

12. Tendo a Câmara Municipal, presume-se, porque desconhecia a primeira, no dia seguinte, aceite tal cedência 

condicionando-a à desafectação do terreno a alienar e à sua desoneração de indemnizar na quantia da cláusula 

penal ou pagar quaisquer juros pelo sinal entregue. 

13. Esta deliberação de 25 de Outubro de 1991 não foi impugnada nem pela primeira cessionária, que a 

desconhecia por ausência de comunicação, nem pela segunda cessionária, que dela tomou conhecimento 

imediato por notificação. 

14. Também não foi validamente revogada pela Câmara Municipal, que assim alterava parcialmente a sua 

deliberação de 25 de Maio de 1990, referida supra. 

15. Assentando nestes factos e noutros com estes relacionados, João Rocha e António Paula vieram a ser 

acusados, julgados e condenados por sentença de 21 de Setembro de 2001, respectivamente, nas penas de nove 

e sete anos de prisão, pelo Tribunal da Comarca de Vagos e, após recurso para Relação de Coimbra, ordenada 

a repetição do julgamento, novamente condenados por decisão da 1ª Instância, mais favorável, acatada pelo 

arguido António Paula e objecto de impugnação, em recurso para a citada Relação, pelo arguido João Rocha, 

obtendo – se nova decisão condenatória. 

16. E pelos mesmos veio, ainda, o João Rocha, em 22 de Agosto de 1995, a perder o seu mandato autárquico 

por decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra, transitada em julgado (proc. 189/95), pela 

prática de actos administrativos sob grave ilegalidade. 

17. Talvez reconhecendo a delicadeza da “questão jurídica” em presença, Câmara e Riavagos esqueceram 

aquele 1º contrato e celebraram um outro em 31 de Dezembro de 1993, mais equilibrado, e que ora se 

designará por 2º contrato, após deliberação de Câmara de 28 de Dezembro de 1993 para o efeito. 

18. Foi a Riavagos que propôs a celebração do novo contrato – promessa, o 2º contrato, dizia ela, com 

cláusulas “essenciais para o estabelecimento do equilíbrio das posições contratuais”, decerto por reconhecer a 

irrazoabilidade do 1º contrato. 

19. É então celebrado, como se referiu, novo contrato promessa, o 2º contrato, pelo João Rocha, devidamente 
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autorizado pela Câmara Municipal, em 31 de Dezembro de 1993. 

20. Neste 2º contrato ficou estipulado que a Riavagos entregava à Câmara mais 60 mil contos, perfazendo o 

sinal 90 mil, tendo em atenção o sinal já entregue aquando do 1º contrato. 

21. Mais, as partes estipularam que a cláusula penal para o incumprimento importaria para a Câmara a 

indemnização pelo dobro do sinal e para a Riavagos a perda do mesmo. 

22. Este 2º contrato não teve por base o 1º contrato, pois nem neste fala, mas antes as deliberações da Câmara 

Municipal de 25 de Maio de 1990 e de 28 de Dezembro de 1993, num contrato - proposta e na carta - ofício da 

autora, como expressamente é referido nas cláusulas 1ª, 2ª, 5ª e 7ª do novo 2º contrato. 

23. De resto, a Câmara Municipal, na sua deliberação de 28 de Dezembro de 1993, em que autorizou o seu 

presidente a celebrar o novo contrato, acentuou, expressamente, que aquele deveria actuar, e actuou, de acordo 

com as deliberações de 25 de Maio de 1990 e com a que se estava a tomar e com a minuta do contrato - 

promessa aí elaborado, excluindo, pois, qualquer referência ou linha de conduta constante do 1º contrato 

celebrado com António Paula.   

24. Apesar de tudo quanto se enumerou, e que deveria servir de séria reflexão para não fazer regredir o 

problema à primeira fórmula, ou por outras palavras, ao 1º contrato, o novo executivo municipal, antes de 

precludir o prazo de um ano previsto na Lei para a revogação de deliberações, em 21 de Dezembro de 1994, 

revogou aquela deliberação de 28 de Dezembro de 1993, retirando ao então Presidente da Câmara os poderes 

que lhe havia concedido para outorgar em 31 de Dezembro de 1993 no 2º contrato.  

25. Fê-lo depois de pedir parecer jurídico ao senhor Doutor António Vieira Cura, datado de 26 de Janeiro de 

1994, reformulado em 8 de Março de 1994 e em 12 de Dezembro de 1994. 

26. Resumidamente, aquele parecer e respectivas reformulações concluíam pela nulidade de ambos os contratos 

promessa outorgados (1º e 2º), indicando, como caminho a seguir, a revogação da deliberação da Câmara 

Municipal de 28 de Dezembro de 1993, notificação da mesma à Riavagos e a impugnação da validade daqueles 

contratos junto do Tribunal Judicial de Vagos, com a competente acção para declaração da nulidade dos 

mesmos. 

27. Em claro desrespeito pela superior deliberação da Assembleia Municipal de 29 de Junho de 1990 e sem a 

sua necessária e prévia ou posterior autorização, efectivamente, em 21 de Dezembro de 1994 foi decidido 

revogar aquela deliberação, todavia, inexplicavelmente ou talvez não, não foi decidido nem, depois, contratado 

advogado para intentar a competente e referida acção para declaração de nulidade dos citados contratos 

promessa. 

28. Com aquela singela deliberação mantiveram os contratos na ordem jurídica, não se atacando a validade dos 

mesmos. 
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29. Notificada da nova deliberação, a Riavagos intentou recurso para a sua anulação, tendo a final de processo, 

em 9 de Junho de 1998, o Supremo Tribunal Administrativo julgado legal a deliberação revogatória. 

30. Depois, vem uma sequência de trocas de correspondência, cartas, requerimentos, deliberações, notificações, 

tentativas de acordo e notificação judicial avulsa para o cumprimento do 1º contrato em 09.12.1998. 

31. O Presidente da Câmara e o respectivo executivo municipal maioritário que o sustentava, porque não 

quiseram, não chegaram a acordo com a Riavagos, rejeitando todas as propostas por esta apresentadas e, após, 

sucessiva e ostensivamente deixaram de deliberar ou sequer dar resposta sobre as variadas cartas e 

requerimentos apresentados pela mesma, verificando-se incumprimento definitivo em 01.06.1999. 

32. Apesar de terem, novamente, solicitado parecer jurídico ao senhor Doutor Samagaio e, este, ter 

aconselhado a tentativa de acordo. 

33. Até que, em Setembro de 1999, a Riavagos deu entrada no Tribunal Judicial de Vagos acção de 

indemnização por incumprimento do 1º contrato, accionando a sua cláusula penal supra citada. 

34. Prosseguindo-se mais uma série de tentativas de conciliação em juízo, que culminaram com uma proposta 

de acordo negociada pelo Juiz do processo, aceite pelos representantes das partes em litígio e claramente 

favorável ao Município. 

35. Mas, inexplicavelmente, veio aquela proposta de acordo judicial – lavrada pelo Juiz do Tribunal de Vagos 

em 5 de Abril de 2000, financeiramente favorável para a autarquia porque a Riavagos prescindia de juros 

compensatórios (desde 25.10.1991 até 05.10.1999), prescindia de árvores e areias que saíssem do local – a ser 

rejeitada pela maioria do executivo municipal por sua deliberação de 11 de Abril de 2000. 

36. E que, inclusive, permitiria à Câmara Municipal em 5 de Julho de 2000, com a inclusão daqueles terrenos 

em Rede Natura, dar por findo um eventual processo de desafectação e restituir à Riavagos apenas as quantias 

que havia entregue na Câmara no valor de 90 mil contos, acrescida dos respectivos juros de mora contados 

desde Abril de 2000. 

37. No dia 10 de Novembro de 2000, o Tribunal de Vagos, em despacho saneador, veio a condenar o Município 

na indemnização supra referida. 

38. Analisados processo e decisão constatamos, salvo melhor opinião, que a Câmara Municipal não usou todos 

os documentos de que dispunha, não contestou tudo o que poderia, não deduziu a nulidade do contrato nem a 

incompetência do tribunal (pois para contrato idêntico do Município de Mira já o Supremo Tribunal de Justiça 

tinha declarado a incompetência dos tribunais civis, correndo termos novo processo nos tribunais 

administrativos). 

39. Houve recurso para a Relação de Coimbra que, em 01.07.03, absolveu o município por considerar 

extemporâneo o pedido da Riavagos. 
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40. Recorreu depois a Riavagos para o STJ que, em 27.01.04, condenou o município confirmando a decisão da 

primeira instância. 

41. Desta decisão houve, sem sucesso, pedido de aclaração e pedido de reforma, nulidade e 

inconstitucionalidade e, após, recurso para o Tribunal Constitucional.           

42. Face ao trânsito em julgado da decisão, ocorrido em Janeiro de 2005, o Município viu-se na obrigação de 

chegar a acordo com a Riavagos para pagamento a prestações da dívida que naquela data ascendia a 3,9 

milhões de euros – tendo a Riavagos cedido o seu crédito à Caixa Geral de Depósitos. 

43. Tendo em consideração a decisão definitiva do Processo-Crime, em Outubro de 2008, em que eram 

arguidos os outorgantes do contrato promessa que serviu de base ao processo da Riavagos e a doutrina sobre 

utilização de prova proveniente de processo distinto e ao caso julgado, afigurou-se possível a utilização e o 

aproveitamento da prova produzida - e não impugnada em sede de Processo-Crime. 

44. Prova que constitui a prática de crimes (corrupção activa e prevaricação) e, por via disso, suficientemente 

grave para justificar a revisão extraordinária daquela decisão do Tribunal de Vagos – prova nova e oposta, 

superveniente e não utilizável à data, capaz de modificar a decisão em sentido diverso – com fundamento na 

nulidade de um contrato cujo negócio se desenrolou sob a égide da prática de crimes, ferido do vício jurídico da 

simulação 

45. Em face disto, a Câmara Municipal pediu parecer à sociedade de advogados Gil Moreira dos Santos e 

Associados e deliberou actuar de acordo com o parecer obtido, tendo adquirido os serviços de advocacia desta 

sociedade para apresentar recurso extraordinário de revisão, no prazo, termos e consequências legais. Esta 

decisão e parecer foram objecto de conhecimento e discussão na Assembleia Municipal de 19 de Dezembro de 

2008, não tendo a mesma, porquanto nenhum dos deputados presentes manifestou oposição ou divergência, 

deliberado recomendação.  

46. Assim, em Janeiro de 2009, foi o Município informado da entrada do recurso extraordinário de revisão e foi 

comunicada a suspensão do pagamento das prestações à CGD, contra-parte naquele recurso judicial e 

conforme o articulado naquele recurso. 

47. A Câmara Municipal ao decidir e comunicar a suspensão da execução do contrato de pagamento a 

prestações, actuou conforme o proposto pelos juristas daquela sociedade de advogados e no cumprimento da 

Lei. Pois, por consequência, promovido o recurso não podia o credor/CGD no citado contrato, ou qualquer 

outro credor, ser pago em dinheiro ou em quaisquer bens sem que prestasse caução, conforme o estabelecido no 

artigo 777º do CPC, algo que a CGD nunca fez, permanecendo em total silêncio face àquela notificação.  

48. Para que o município pudesse legalmente continuar a pagar as prestações estipuladas no supra citado 

contrato, seria necessário que, nos termos do citado artigo do CPC, a CGD oferecesse caução. 
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49. Em 25.10.2010, foi notificado o Município da decisão final do Supremo Tribunal de Justiça. Após sucessivas 

tentativas, em Março 2011, foi agenda reunião com CGD para negociação da data de reinício/retoma do 

pagamento da dívida e do cálculo e nova determinação da mesma, tendo em consideração as taxas e os juros de 

mora vencidos relativos às prestações vencidas e não pagas por força da comunicação de suspensão. 

50. Os actos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal, as deliberações da Câmara Municipal, a 

caracterização financeira desta dívida nos anos 2009 e 2010, a suspensão do pagamento da mesma e todos os 

documentos, quer do processo judicial (recurso extraordinário de revisão) quer do processo administrativo, 

foram alvo de inquérito e apreciação pela IGF – concluindo o inquérito por uma recomendação ao município 

para corrigir a dívida de médio e longo prazo apenas quanto ao ano de 2010, ano em que ocorreu o trânsito em 

julgado da decisão sobre o recurso apresentado. 

51. O Município aguardou proposta da CGD de adenda ao contrato inicial para nova fixação de dívida, prazos 

de amortização e retoma de pagamentos, que recentemente, no dia 11 de Abril de 2013, foi apresentada e acha-

se para análise jurídica e financeira. 

52. Esgotadas que estão as vias de recurso e face à factualidade descrita, a autarquia não se achou inibida de 

solicitar ao MP que suscitasse a nulidade do contrato promessa que originou a responsabilização da autarquia 

e sustentou a condenação da mesma ao pagamento a indemnização no valor da divida em questão, tendo a 

Câmara Municipal deliberado nesse sentido no dia 21 de Agosto de 2012 e, em consequência, solicitado aos 

Serviços Jurídicos da autarquia que apresentassem requerimento para o efeito, já efectuado, aguardando – se 

decisão do MP. 

É quanto cumpre informar e propor. 

Vagos, 15 de Abril de 2013 - O Presidente da Câmara Municipal - (Rui Miguel Rocha da Cruz, dr.) » ------------ 

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

Relativamente ao Processo 4997/12 (VAGA, SGPS), o senhor Presidente da Câmara propôs: ----------------------- 

«Tendo em consideração as limitações financeiras da autarquia a probabilidade seria de não poder cumprir nos 

prazos estipulados na proposta de acordo, o pagamento das prestações; 

Tendo em consideração as dúvidas que subsistem, do ponto de vista legal, sobre a possibilidade de pagar 

diretamente ao credor no âmbito de um processo de execução cujo título de dívida ainda é questionado 

judicialmente, ou seja, a sentença ainda não transitou em julgado, face ao estipulado nos artigos 46.º e 777.º do 

Código do Processo Civil; 

Proponho: 

• Oferecer o depósito da quantia exequenda no processo à agente de execução de forma imediata, ou 

• Efectuar pagamento a prestações, em prazos mais favoráveis, vencendo-se as prestações de igual valor 
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ao proposto nos meses de maio, agosto e novembro de 2013, na condição do credor declarar no acordo 

de pagamento a prestações a devolução das quantias entregues caso o Supremo Tribunal de Justiça 

venha a absolver o município no processo movido pela Licinio Ramos, Ld.ª. » 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador, eng. Mário Martins, 

aprovar a presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Relativamente a este ponto da Ordem do Dia a Câmara Municipal mais deliberou, por unanimidade, ordenar aos 

Serviços de Aprovisionamento da Divisão Financeira que iniciem o procedimento para aquisição da prestação de 

serviços de advocacia e representação em juízo do município de Vagos para os vários processos constantes da 

informação, dando prioridade aos Processos 550/2011 e 4997/2012. Para estes dois processos o procedimento 

será o de Ajuste Direto com convite a uma única entidade e para os restantes será, igualmente o Ajuste Direto, 

mas com convite a 3 (três) ou mais advogados ou sociedades de advogados. -------------------------------------------- 

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

Finalmente e relativamente ao Processo 110/2012 a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de acordo de transação que aqui se dá como transcrita para todos os efeitos legais e que ficará a fazer 

parte integrante da presente ata e dar poderes ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar. Deve o processo 

ser remetido à Divisão Financeira para efeitos de cumprimento da Lei de Compromissos e Pagamentos em 

Atraso (LCPA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – AÇÃO SOCIAL – RENDA DE CASA – PEDIDO DE APOIO – REQUERENTE – CARLOS 

MANUEL AMOROSA CARDOSO – SALGUEIRO --------------------------------------------------------------------  

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

• Informação da senhora dr.ª Lina Ferreira datada de 13 de fevereiro de 2013, relativa ao pedido de apoio 

para pagamento de renda de casa; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação tomada na Reunião de Câmara de 05 de março de 2012; ------------------------------------------ 

• Comprovativo da assunção do compromisso nº 1311. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade conceder o apoio solicitado. ----------------------------------------- 

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

4 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS – 

ATRIBUÍÇÃO DE SUBSIDIO – COMPROMISSO Nº 1426 ---------------------------------------------------------- 

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

• Ofícios da ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE 
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VAGOS – NIF: 510 212 069, datados de 07 de março e 10 de abril ambos de 2013, a solicitar subsidio e 

a apresentar o programa e orçamento das Festas 2013; --------------------------------------------------------- 

• Comprovativo da assunção do compromisso nº 1426. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio até 20.000,00 € (vinte mil euros). --------- 

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

5 – AÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA DA 

RENDA EM PRESTAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Ofício da inquilina Celeste da Silva Ferreira datado de 2 de abril de 2013; ------------------------------------ 

• Informação da dirigente dr.ª Lina Ferreira datada de 09 de abril de 2013. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente. ------------------------------------- 

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

6 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZER, PASSEIO NA RIA DE AVEIRO, 

NO ÂMBITO DO CONCURSO DE PAIS NATAIS --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

para aquisição de prestação de serviço de lazer, passeio na Ria de Aveiro, no âmbito do concurso de pais natais. - 

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

7 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES A CINCO MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

para aquisição de serviço para realização de inspeções a cinco máquinas industriais. ---------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 11/13, de 16 de abril de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

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

8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHA DE RESIDUOS HOSPITALARES DO GABINETE 

VETERINÁRIO MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

para aquisição de serviço de recolha de resíduos hospitalares do gabinete veterinário municipal. -------------------- 

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

Quando eram 18 horas e 06 minutos, o senhor Vereador, dr. Silvério Rodrigues Regalado ausentou-se 

definitivamente da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação 

do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA (MÃO DE OBRA) PARA O EDIFICIO DO BAIRRO 

DR. PEDRO GUIMARÃES, BLOCO B 2º DTº E BLOCO D 2º DTº ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

para aquisição de serviço de pintura (mão de obra) para o edifício do Bairro Dr. Pedro Guimarães, bloco B, 2º dtº 

e bloco D, 2º  dtº. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO DAS PONTES DO AREÃO, SOBRE O RIO BOCO 

E DOS CARDAIS, E DOS PONTÕES SOBRE AS RIBEIRAS DAS MESAS E DO TABUAÇO -------------- 

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

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

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

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

aquisição de projetos de reabilitação das pontes do Areão, sobre o rio Boco e dos Cardais, e dos Pontões sobre as 

Ribeiras das Mesas e do Tabuaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – ALIENAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE DO MUNICIPIO – BAIRRO DA 

CORREDOURA – CARLOS ALBERTO S. COSTA PEREIRA – BLOCO A, 1º ANDAR DIREITO ------- 

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

• Ofício da Câmara Municipal nº 1479 de 08 de abril de 2013; --------------------------------------------------- 

• Comunicação do senhor Carlos Alberto S. Costa Pereira, com registo de entrada neste Município em 11 

de abril de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar o presente assunto e remete-lo aos serviços jurídicos 

para efeitos da determinação da legalidade do pedido. ---------------------------------------------------------------------- 

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

12 – LICINIO RAMOS, LDA – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – VENDA DE TERRENOS --------- 

Presente oficio da empresa Licínio Ramos, Ldª, datado de 11 de abril de 2013, informando ser sua intenção 

vender alguns terrenos que possui em Fontão, Soza. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a empresa Licínio Ramos, Lda, de que a existir 

direito de preferência constituído, a titular será a MaisVagos, S.A.. ------------------------------------------------------- 

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

13 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE VAGOS - UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -------------------- 

Presente proposta do senhor Vereador dr. Silvério Regalado, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Considerando que a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições de prática 

desportiva, são uma das competências das autarquias na prossecução dos interesses próprios, comuns e 

específicos das respetivas populações, conforme dispõem os artigos 13º e 21º da Lei nº 159/99, de 14 de 

Setembro; 

Considerando que é atribuição das autarquias locais o que diz respeito aos interesses próprios, comuns e 

específicos das populações respetivas; 

Considerando que uma daquelas atribuições se exerce no domínio de ocupação dos Tempos Livres e Desporto, 

como decorre da lei nº 159/99, de 14 de Setembro; 

Considerando que neste domínio e, de acordo com a alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
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Setembro compete aos órgãos municipais, em geral, e em especial à Câmara Municipal, apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, atividades de interesse municipal, entre as quais se incluem as de 

natureza desportiva; 

Considerando que o Município de Vagos, proprietário, entre outros, dos equipamentos desportivos 

denominados “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, “Piscina Municipal” e “Estádio Municipal”; 

Considerando que na gestão destes equipamentos, procurar-se-á a otimização da sua utilização numa 

perspectiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestruturas desportivas; 

Considerando que o Agrupamento de Escolas de Vagos utiliza os equipamentos atrás referidos, para o 

desenvolvimento da prática desportiva no âmbito do Desporto Escolar; 

Venho desta forma propor à Câmara Municipal que delibere aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, que estabelece as forma de utilização dos 

equipamentos desportivos e respetivas compensações financeiras: 

Vagos, 15 de Abril de 2013, o Vereador dr. Silvério Regalado”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de colaboração e dar poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

15 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2013 -------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos supra que aqui são dados como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª alteração ao orçamento, que importa tanto nos 

reforços como nas anulações no valor de 200.000,00 € (duzentos mil euros). ------------------------------------------- 

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

16 – AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – LCPA ------------------------------------------ 

Presente informação do senhor Chefe da DF (Divisão Financeira), datada de 11 de abril de 2013, sobre a 

necessidade do aumento temporário de fundos disponíveis no montante de 450.000,00 € (quatrocentos e 

cinquenta mil euros), por conta das receitas próprias a receber nos meses de julho e outubro, nos montantes de 

100.000,00 € (cem mil euros) e 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros), respetivamente. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário de fundos disponíveis nos valores e nas condições da 

informação supra referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17 – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – PRÉMIOS ----------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Regulamento respeitante ao concurso literário “JOÃO GRAVE”; ---------------------------------------------- 

• Informação da senhora drª Lurdes Carvalhais, datada de 10 de abril de 2013; -------------------------------- 

• Comprovativo da assunção do compromisso nº 1432. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os prémios do Concurso Literário “João Grave”. ------ 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – PROCESSO E01/2013 – RELATÓRIO FINAL – 

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

• Relatório Preliminar, datado de 02 de abril de 2013; -------------------------------------------------------------- 

• Relatório Final, datado de 10 de abril de 2013; -------------------------------------------------------------------- 

• Comprovativo da assunção de compromisso nº 1429. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa PAVIAZEMÉIS – Pavimentações de 

Azeméis, Ldª, pelo montante de 134.130,61 €, (cento e trinta e quatro mil, cento e trinta euros e sessenta e um 

cêntimos) a empreitada da “Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase” ------------------------------------------------------ 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – LUCÍLIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO – VAGOS --------- 

Presente ofício da proprietária de prédio rústico em Vagos, datado de 11 de abril de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a cedência gratuita pela requerente de 162 m2, 

para a abertura da Travessa de S. João. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS 

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

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 

deliberação nos termos do art.º 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE IMÓVEL – CASA DOS VIDAIS ------ 

A senhora Vereadora, Prof.ª Albina Rocha apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------- 

«Considerando que, em reunião ordinária de Câmara do dia 9 de abril de 2013, foi deliberado aprovar o 

Contrato de Comodato do imóvel urbano situado no Largo Branco de Melo, nº 55 em Vagos, inscrito na 

matriz n.º 814, e autorizado o Sr. Presidente da Câmara a outorgá-lo com: 

 Lúcia Maria Moreira Caniço Vidal Pereira Soares casada, no regime de comunhão de adquiridos, 

com José Luís Teixeira Pereira Soares, residente na Rua Diogo Couto, n.º 7, 5.º A, 2795-070 

OEIRAS, e; 

Maria Margarida Moreira Caniço Vidal de Beça Pereira casada, no regime de separação de bens, 

com António Carlos Falcão de Beça Pereira, residente na Rua José Joaquim Lopes Lima, n.º 6 A, 

6.º esq.º, Glória, 3810-101 AVEIRO; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal preservar, divulgar e ampliar o património histórico-cultural 

do concelho, assim como, os bens materiais e imateriais que o compõem. 

Considerando que o imóvel mencionado é pertença de uma família, que em termos histórico-culturais 

consubstancia um legado patrimonial que é do interesse público preservar e divulgar, tendo por base o 

estatuto sociopolítico e cultural desta família e os papéis desempenhados no concelho e no País, por 

personalidades tais como: 

António Carlos Vidal, formado em direito, foi Administrador do Concelho de Vagos, Juiz substituto 

e Delegado de Vagos à Junta Geral Distrital 

António Lúcio Vidal, Republicano Liberal. Foi um homem político, tendo sido deputado e 

Governador Civil de Aveiro, para além de excelente advogado, sempre pronto a ajudar os mais 

desprotegidos. Foi, ainda, fundador dos Bombeiros Voluntários de Vagos, tendo sido o seu 

primeiro presidente. 

Ângelo Vidal De Almeida Ribeiro, Advogado, Presidente da Comissão de Direitos do Homem, do 

Instituto da Conferência e Bastonário da Ordem dos Advogados. 

Considerando que como contrapartida à cedência gratuita do imóvel ao município pela família Vidal, foi 

proposta como condição a isenção de benefícios fiscais (IMI) pelo período de duração da cedência. 

Considerando, supra, que ao imóvel é possível reconhecer o seu interesse público municipal quanto à sua 

conservação, uso e fruição e que o mesmo é efetuado pela Câmara Municipal, propõe-se: 

Proponho que a Câmara Municipal remeta este assunto à Assembleia Municipal para que esta delibere: 

1. Reconhecer o Interesse Público Municipal ao citado imóvel; 
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2. Atribuir benefícios fiscais, isenção de IMI para o período de duração da cedência do mesmo» ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de: --- 

• Reconhecimento do Interesse Público Municipal do imóvel – Casa dos Vidais; ------------------------------ 

• Atribuição de benefícios fiscais, isenção de IMI, para o período de duração da cedência do mesmo. ----- 

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

2 – NICEPELLETS, LDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento da empresa supra, datado de 20 de março de 2013, requerendo certidão em como a 

atividade de fabrico de “pellets” é permitida na Zona Industrial de Vagos; ----------------------------------- 

• Parecer da Divisão de Gestão Urbanística de 02 de abril de 2013. ---------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o objeto da sociedade e o projeto industrial são compatíveis com as disposições do 

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos; -------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a Câmara Municipal não pretende adquirir as instalações de Mário de Almeida, Lda;  

Tendo em consideração que sobre o arrendamento proposto não tem interesse em exercer qualquer preferência; - 

Tendo em consideração que o presente pedido e projeto obteve decisão favorável condicionada da Direção 

Regional de Economia do Centro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atividade pretendida será permitida no local 

devendo quer a atividade quer a ampliação e alteração pretendidas cumprir toda a legislação aplicável. ------------ 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, 

nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim Paula 

Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 18 horas e 45 minutos. ----- 

 


