
 

 

ACTA Nº 22 

Acta da Reunião Ordinária do dia 24 de Dezembro de 2006 

--------- No dia 24 de Novembro de 2006, pelas catorze horas e cinquenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores 

Vereadores, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Senhor Fernando Ferreira 

Capela, Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora 

D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade justificar a falta. ------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Novembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 394 949,10 €, a Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA: 

Declaração de Rectificação nº 75-A/2006, de 3 de Novembro – De ter sido rectificado o Decreto-Lei nº 

180/2006, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, da quinta 

alteração ao Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, que define o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, 

publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 172, de 6 de Setembro de 2006. --------------------------------------------- 

3 – ALIENAÇÃO DE TERRENO – LOTE Nº 82 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – (PROCº Nº AL/01/2006) – Quando eram cerca das 15,00 horas o Senhor Presidente da Câmara 

deu por aberto o acto público de arrematação do terreno a que corresponde o “Lote nº 82 do Plano de Pormenor da 

Praia da Vagueira”, tendo-se efectuado a leitura do Edital que anunciava a alienação do referido terreno, bem como 

as condições de venda do mesmo. Terminada a leitura o Sr. Presidente questionou os presentes sobre a necessidade 

de se prestarem esclarecimentos sobre o processo. Foram colocadas algumas questões pelo público presente. A 

todas o Sr. Presidente da Câmara respondeu esclarecendo o público presente e informou que quanto às 

infraestruturas em falta, junto do referido lote de terreno, as que são da responsabilidade do Município serão 

executadas até ao licenciamento da obra que aí vier a ser edificada. ----------------------------------------------------------

--------- De seguida deu-se início à licitação verbal do referido terreno, tendo a melhor oferta sido efectuada pelo 

representante da firma Aveiria – Empreendimentos Imobiliários, S.A., com sede na Gafanha do Areão, contribuinte 

nº 503411876, que se propôs adquirir o lote pelo valor de 257 500,00 €. ----------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara perguntou ao licitante se estava preparado para efectuar o 

pagamento de 50% do preço total da venda, o qual respondeu que sim. ------------------------------------------------------ 

--------- Após ter sido efectuado o pagamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o “Lote 82 

do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira” à Sociedade Aveiria – Empreendimentos Imobiliários, S.A., com sede 

na Gafanha do Areão, Vagos, pelo preço de 257 500,00 €. ---------------------------------------------------------------------



  

--------- Solicitou  ainda o Sr. Presidente que ficasse a constar em acta que o licitante que ofereceu a segunda 

melhor oferta, pelo valor de 252 500,00 €, foi o representante da “ Sociedade de Construções Rocha Oliveira & 

Ferreira”, com sede em Calvão, Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ALIENAÇÃO DE TERRENO – LOTE Nº 310 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – (PROCº Nº AL/02/2006) – Quando eram cerca das 15,30 horas o Sr. Presidente da Câmara deu por 

aberto o acto público de arrematação do terreno a que corresponde o “ Lote 310 do Plano de Pormenor da Praia da 

Vagueira” tendo-se efectuado a leitura do Edital que anunciava a alienação do referido terreno, bem como as 

condições de venda do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a leitura o Sr. Presidente questionou os presentes sobre a necessidade de se prestarem 

esclarecimentos sobre o processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Sr. Dr. Domingues Pereira, advogado do Sr. José Arlindo Alves de Abreu, que disse querer ditar 

para a acta um “ Protesto” antes de se dar início à arrematação dos lotes de terreno nºs 310, 311 e 312 do Plano de 

Pormenor da Praia da Vagueira, que é o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------  

--------- “ Domingues Pereira, advogado, na qualidade de mandatário do Sr. José Arlindo Alves Abreu, casado, 

residente nos Estados Unidos da América e também com residência na Urbanização da Quinta da Boa-Hora, Praia 

da Vagueira, freguesia de Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos, diz: --------------------------------------------------

--------- Que a Câmara Municipal de Vagos no âmbito dos processos nºs AL/02/2006 , AL/03/2006 e AL/04/2006 

deliberou proceder à alienação por hasta pública dos lotes 310, 311 e 312 do Plano de Pormenor da Praia da 

Vagueira, freguesia de Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos; -----------------------------------------------------------

--------- Tais lotes foram já objecto da alienação, por hasta pública a 28/08/2000, tendo o aqui protestante efectuado 

a licitação mais elevada, pelo que tais lotes lhe foram adjudicados. Contudo a Câmara Municipal de Vagos não 

celebrou a escritura pública de compra e venda no prazo anunciado, como não cumpriu o princípio de audiência 

prévia do aqui protestante na revogação da deliberação de adjudicação destes lotes. Tendo tido agora conhecimento 

que a Câmara pretende alienar os lotes que já alienou, o protestante por ser titular de um direito incompatível com a 

alienação dos lotes, lavra o presente protesto para reivindicação nos termos do artº 910º do Código do Processo 

Civil, não devendo consequentemente, os lotes serem entregues ao comprador ou compradores sem que transite em 

julgado a acção judicial que o aqui protestante irá intentar contra a Câmara Municipal de Vagos.”----------------------

--------- Após, o Sr. Presidente da Câmara passou a ler a deliberação da Câmara Municipal de 11/12/2000 e 

informou o público presente que o Sr. José Arlindo Alves Abreu foi notificado da mesma e não a contestou. ---------

--------- Várias questões foram colocadas pelo público presente, às quais o Sr. Presidente deu os devidos 

esclarecimentos, informando que a Câmara Municipal se encontra legitimada para proceder à hasta pública dos 

lotes mencionados, nada o impedindo de o fazer enquanto dona e legítima possuidora dos lotes, devidamente 

autorizada pela Assembleia Municipal, e uma vez que o Sr. José Arlindo Alves Abreu manifestou um claro 

desinteresse na outorga da escritura de compra e venda dos mesmos e, se acha em pleno incumprimento das regras 

do concurso de 28 de Agosto de 2000, o que constitui o município no direito de revogar as deliberações que então 

lhe arremataram os citados lotes, o que fará oportunamente. -------------------------------------------------------------------

--------- Questionado, ainda, o Sr. Presidente sobre a possibilidade da Câmara Municipal ter de devolver o preço 

hoje recebido de 50% do valor da venda dos terrenos, se o faria de imediato, o Sr. Presidente informou que a 

Câmara Municipal procederá à devolução imediata da importância paga, com correcção monetária, caso o Sr. José 



  

Arlindo Alves Abreu venha a impugnar judicialmente as deliberações que irão ser tomadas. ----------------------------

--------- De seguida deu-se início à licitação verbal do “ Lote 310 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira” 

tendo a melhor oferta sido efectuada pelo representante da firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª, com 

sede na Avenida  Mário Sacramento, 40, Ílhavo,  contribuinte  nº 502786280, que se propôs adquirir o lote pelo 

valor de 200 000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara perguntou ao licitante se estava preparado para efectuar o 

pagamento de 50% do preço total da venda, o qual respondeu que sim. ------------------------------------------------------ 

--------- Após ter sido efectuado o pagamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o “Lote 310 

do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira” à firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª, com sede na 

Avenida Mário Sacramento, 40, Ílhavo, pelo preço de 200 000,00 €. ---------------------------------------------------------

--------- Solicitou ainda o Sr. Presidente que ficasse a constar em acta que o licitante que ofereceu a segunda melhor 

oferta, pelo valor de 195 000,00 €, foi o representante da firma “Construções da Vagueira, Ldª”, com sede na 

Gafanha da Vagueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - ALIENAÇÃO DE TERRENO – LOTE Nº 311 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – (PROCº Nº AL/03/2006) – Seguidamente e quando eram cerca das 16,20 horas o Sr. Presidente da 

Câmara deu por aberto o acto público de arrematação do “Lote 311 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”, 

tendo-se efectuado a leitura do edital que anunciava a alienação do referido terreno, bem como as condições de 

venda do mesmo. Terminada a leitura o Sr. Presidente questionou os presentes sobre a necessidade de se prestarem 

mais esclarecimentos sobre a venda do lote tendo em conta o referido aquando da licitação do lote 310, não tendo 

sido colocadas quaisquer questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida deu-se início à licitação verbal do “ Lote 311 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”  

tendo a melhor oferta sido efectuada pelo representante da firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª com 

sede na Avenida Mário Sacramento, 40, Ílhavo, contribuinte nº 502786280 que propôs  adquirir o lote pelo valor de 

242 500,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara perguntou ao licitante se estava preparado para efectuar o 

pagamento de 50% do preço total da venda, o qual respondeu que sim. ------------------------------------------------------

--------- Após ter sido efectuado o pagamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o “ Lote nº 

311 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”, à firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª, com sede na 

Avenida Dr. Mário Sacramento, 40, Ílhavo, pelo preço de 242 500,00 €. ----------------------------------------------------

--------- Solicitou ainda o Sr. Presidente que ficasse a constar que o licitante que efectuou a segunda melhor oferta, 

pelo valor de 237 500,00 €, foi o representante da firma “Construções da Vagueira, Ldª”, com sede na Gafanha da 

Vagueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – ALIENAÇÃO DE TERRENO – LOTE Nº 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – (PROCº Nº AL/04/2006) – Seguidamente e quando eram cerca das 16,40 horas o Sr. Presidente da 

Câmara deu por aberto o acto público de arrematação do “Lote 312 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”, 

tendo-se efectuado a leitura do edital que anunciava a alienação do referido terreno, bem como as condições de 

venda do mesmo. Terminada a leitura o Sr. Presidente questionou os presentes sobre a necessidade de se prestarem 

mais esclarecimentos sobre a venda do lote tendo em conta o referido aquando da licitação do lote 310, não tendo 

sido colocadas quaisquer questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- De seguida deu-se início à licitação verbal do “ Lote 312 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”  

tendo a melhor oferta sido efectuada pelo representante da firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª com 

sede na Avenida Mário Sacramento, 40, Ílhavo,  que propôs  adquirir o lote pelo valor de 350 000,00 €. --------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara perguntou ao licitante se estava preparado para efectuar o 

pagamento de 50% do preço total da venda, o qual respondeu que sim. ------------------------------------------------------

--------- Após ter sido efectuado o pagamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o “ Lote nº 

312 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”, à firma Habiféria – Sociedade de Construções, Ldª, com sede na 

Avenida Dr. Mário Sacramento, 40, Ílhavo, pelo preço de 350 000,00 €. ----------------------------------------------------

--------- Solicitou ainda o Sr. Presidente que ficasse a constar em acta que o licitante que ofereceu a segunda melhor 

oferta, pelo valor de 345 000,00 €, foi o representante da firma “Delfim Duarte Santiago, residente no lugar de 

Lages, loja D, freguesia da Sé, cidade de Lamego. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a venda dos lotes do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, o Sr. Presidente propôs ao 

Executivo Municipal terminar a reunião de Câmara Municipal e que os pontos constantes da presente minuta 

ficassem para ser discutidos na próxima reunião, à excepção do “ Ponto A 25 – Alteração da data da 1ª Reunião 

Ordinária do mês de Dezembro de 2006”. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente. ---------------

25 – ALTERAÇÃO DA DATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 – Tendo 

em conta que a primeira reunião ordinária do mês de Dezembro, marcada para o dia 8, coincide com a data de 

Feriado Nacional, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que a referida reunião seja antecipada para o dia 

6/12/2006, sendo a mesma realizada à hora de costume, considerando-se notificados todos os membros da Câmara 

Municipal presentes nesta reunião, e ser informado o Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves da 

presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------- 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 17,00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


