
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 27/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE DEZEMBRO 

DE 2008 

 

--------- No dia 26 de Dezembro de 2008, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Das Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira 

Rocha, Fernando Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada à presente 

reunião pelo Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, por se encontrar de férias. ------------------------------------ 

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

reuniões dos dias 12 e 28 de Novembro de 2008 --------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Dezembro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 51.514,92 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ---- 

2 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 26/PG-V/08, levantado contra o Sr. José Mário Sarabando da Rocha, residente na Rua Padre 

Casimiro, n.º 47, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, por proceder à realização de obras durante o fim de 

semana, num edifício sito na Rua Comandante e Rocha e Cunha, Edifício n.º 292, no interior do 2º Andar H), 

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

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

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

3 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE AVEIRO 

– MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2009 – Presente o ofício n.º 030168, datado de 

03/12/2008, da Sub-Região de Saúde de Aveiro, que envia, para emissão de parecer, proposta de turnos de serviço 

para o ano de 2009, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à proposta de turnos de serviços para 

o ano de 2009, das farmácias sediadas no concelho. --------------------------------------------------------------------------- 

4 - JOÃO DOS SANTOS PEDROGAM – PEDIDO DE APOIO À PUBLICAÇÃO DO LIVRO 



 

“PREFÁCIOS D’UM POETA” – Presente o ofício de João dos Santos Pedrogam, datado de 10/12/2008, a 

solicitar um apoio da Câmara Municipal, pela publicação do livro “Prefácios d’um Poeta”, no valor de 10,00 

€/livro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 100 livros, pelo preço de 10,00 €/cada. ------------- 

5 - CARTA CONFORTO – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VAGOS, CRL. E A 

SOCIEDADE “MAIS VAGOS – SOC. GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 17 de Dezembro de 2008. -------------------------------- 

6 - ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – AUTOCARRO MARCA VOLVO – NQ-46-15 – Presente o ofício da 

Associação Boa-Hora, no qual remete declaração a ceder ao Município, o autocarro de marca Volvo, matrícula 

NQ-46-15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação do autocarro marca Volvo, matrícula NQ-

46-15, e cede-lo gratuitamente e definitivamente à EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – LIFRATEL – CAFETARIA, LDA. 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela Firma LIFRATEL – Cafetaria, 

Lda., com sede na Avenida Dr. Lúcio Vidal, n.º 252 – loja E, Vagos, para que o seu estabelecimento de café 

denominado “Cafetaria”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 

09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. --------------------------------------------------------------- 

8 - 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – 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 17ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 260.000,00 €, 

documento constituído por 3 folhas, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – 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 14ª 

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

185.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - 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 12/12/2008 a 

23/12/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – 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 - SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA PARA A 

EMPREITADA “RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL” – APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO – Presente a minuta do contrato mencionado em epígrafe, a qual foi 

aprovada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 16/12/2008. ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 16/12/2008, que aprovou a referida minuta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 - SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA PARA A 

EMPREITADA “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM COVÃO DO LOBO” – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO – Presente a minuta do contrato mencionado em epígrafe, a qual 

foi aprovada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 16/12/2008. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 16/12/2008, que aprovou a referida minuta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 05/11/2008, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da 

obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - PRILUX – COMÉRCIO GERAL DE APOIO À AGRICULTURA, LDA. – REPARAÇÕES NA 

ESTRADA PRINCIPAL DE PONTE DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o 

presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------- 

5 - PRILUX – COMÉRCIO GERAL DE APOIO À AGRICULTURA, LDA – REPARAÇÃO DE UM 

POÇO NO LARGO DA BETEL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------- 

6 - BENEFICIAÇÃO DA EM 593, COM LIGAÇÃO À ZONA ESCOLAR DESPORTIVA DE VAGOS – 



 

PROC.º N.º 6.2.2.1-11/2006 – PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução da obra supra 

mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. --------------------- 

7 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DOS CARDAIS – PROC.º N.º 6.2.2.1-AD/2004 – PROJECTO DE 

EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução da obra supra mencionada. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. --------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – MARIA FERNANDA DOS SANTOS CANTADEIRO DAS NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 58/08 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de informação prévia de que é requerente Maria 

Fernanda dos Santos Cantadeiro das Neves, residente na Rua do desporto, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que 

requer informação prévia sobre construção de imóvel comercial e habitacional e garagens, numa propriedade 

localizada na Rua Principal, no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 28/11/2008, que aprovou a informação prévia nas condições da informação técnica de 07/10/2008. ---------------- 

D – DIVERSOS 

1 - PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR – REGIME JURÍDICO 

DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS – Presente o ofício do PCP – Partido Comunista Português, datado 

de 09/12/2008, a informar que o Grupo Parlamentar do PCP, entregou na Assembleia da República, no passado dia 

5, o Projecto de Lei n.º 613/X/4ª regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. -------------------------------------- 

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

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROGRAMAS 

OPERACIONAIS REGIONAIS – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional Municípios Portugueses, 

datado de 18/12/2008, a informar sobre a continuidade de iniciativas da ANMP e do permanente desenvolvimento 

de contactos com o Governo, em matéria de QREN e dos Programas Operacionais Regionais. ------------------------- 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - SUBSÍDIOS A ATRIBUIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DO ENSINO 

BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – RECTIFICAÇÃO DA DELLIBERAÇÃO DE 24/04/2008 – Por deliberação de 

24/04/2008, a Câmara Municipal atribuiu às instituições ali mencionadas no âmbito do Protocolo para Transporte 



 
 
 
 
 
 

 

do Ensino Básico e Pré-Escolar, comparticipações a transferir e respeitantes ao ano 2008. ------------------------------ 

-------- As importâncias então deliberadas não foram transferidas, na sua totalidade, para as IPSS’S respectivas em 

virtude de parte daquela comparticipação só ser devida em 2009. ------------------------------------------------------------ 

-------- Pelo exposto a Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 24/04/2008 

sob a epígrafe “8 – SUBSÍDIOS A ATRIBUIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DO 

ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR”, fazendo constar da mesma o valor correcto das comparticipações para o 

corrente ano e, respeitantes a cada uma das seguintes IPSS’S: ---------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Calvão – 29.975,02 €; ----------------------------------------------------------------- 

• Associação Boa-Hora – 27.845,46 €; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social da Freguesia de Soza – 30.525,84 €; ------------------------------------------------------------------ 

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 28.182,48 €; ---------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 31.119,68 €; ------------------------------- 

• Associação Betel – 27.653,14 €; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 18.000,58 €; ----------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Covão do Lobo – 18.000,58 €. ------------------------------------------------------- 

2 - PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – POSSE ADMINISTRATIVA – Considerando o Acórdão da 

Relação de Coimbra, referente ao processo do Parque de Campismo da Praia da Vagueira (Processo nº 

376/1999.C1) que confirmou a Sentença do Tribunal do Círculo Judicial de Aveiro, no sentido de o Sr. José 

Arlindo Alves Abreu entregar o Parque de Campismo da Praia da Vagueira, mediante o recebimento da quantia de 

1 307 633,78 Euros, por parte do Município de Vagos; ------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que tal decisão invoca a reciprocidade no cumprimento das prestações; ----------------------------------- 

-------- Considerando que o Município de Vagos já pagou a quantia em dívida no montante de 1 307 633,78 Euros 

ao Sr. José Arlindo Alves Abreu, através do Depósito Autónomo efectuado na Caixa Geral de Depósitos, quantia 

essa que foi arrestada pelo Tribunal Judicial de Vagos, à ordem do processo nº 168/06.2 TBVGS-A; ----------------- 

-------- Considerando os avultados prejuízos que o Município de Vagos está a sofrer com a ainda não entrega do 

Parque de Campismo da Praia da Vagueira por parte do Sr. José Arlindo Alves Abreu; ---------------------------------- 

-------- Considerando que o Município de Vagos já se comprometeu a vender o Parque de Campismo à empresa 

Orbitur, até meados de Janeiro de 2009, dando cumprimento à deliberação da Assembleia Municipal de 23 de 

Fevereiro de 2007, sob pena de uma grave sanção pecuniária por cada dia de mora; -------------------------------------- 

-------- Considerando o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que anulou a deliberação adjudicatória, com 

base na qual o Sr. José Arlindo adquiriu o Parque de Campismo; ------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o Município de Vagos é o legítimo proprietário do Parque de Campismo da Praia da 



 

Vagueira, estando já inclusivamente este registado em seu nome na Conservatória de Registo Predial, encontrando-

se ilegitimamente desapossado e ilegalmente impedido de retomar a posse de um bem que é seu; ---------------------- 

-------- Considerando que o Município se deslocou no dia 23 de Dezembro de 2008, para tomar posse do Parque de 

Campismo, de uma forma pacífica e amigável, o que não aconteceu por oposição dos representantes do Sr. José 

Arlindo Alves Abreu; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o Sr. José Arlindo só por má fé e abuso de direito é que não entrega o Parque de 

Campismo, violando assim os mais elementares princípios da justiça. ------------------------------------------------------ 

-------- Delibera Câmara Municipal, por unanimidade, tomar posse administrativa do Parque de Campismo da Praia 

da Vagueira, imediatamente, com base nos fundamentos expostos e, de acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 

103.º do C.P.A. dispensar a audiência dos interessados dada a urgência da presente decisão e situação. --------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Na presente reunião nãos e encontrou público presente. --------------------------- 

--------- 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 quinze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------- 


