
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº22/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 23 DE NOVEMBRO 

DE 2007 

--------- No dia 23 de Novembro de 2007, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões 

Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel 

Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 9 de Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 

Novembro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 122.940,52 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

•••• Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

Setembro, estabelecendo a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações em todos os 

estabelecimentos onde forneçam bens e se prestam serviços aos consumidores; -------------------------------- 

•••• Declaração de Rectificação n.º 104/2007, de 6 de Novembro – Rectifica o Decreto-Lei n.º 316/2007, de 

7 de Agosto, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 

que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial, publicado no Diário da República, 1ª série, nº 181, de 19 de 

Setembro de 2007; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Define o enquadramento institucional e operacional da protecção 

civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de protecção civil e 

determina as competências do comandante operacional municipal; ----------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro – Fixa as regras do regime de utilização dos recursos 



  

hídricos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – REMESSA DE 

PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica, datado do dia 21/09/2007, a remeter dois processos de contra ordenação abaixo mencionados: ------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº NUI/CO/001220/07.2.EACBR, levantado contra Rui José Gomes 

Pinheiro Unipessoal, Lda., com sede na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 187, Vagos, por falta de 

comunicação de alteração da entidade exploradora do seu estabelecimento, denominado “Loja do Ruca”, 

sito em Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº NUI/CO/001298/07.2.EACBR, levantado contra Maria Hermínia 

da Rocha Simões Sarabando, residente na Rua Padre Joaquim Rocha, s/n, Lombomeão, por falta de 

licença de utilização para a actividade de restauração, com referência ao seu estabelecimento de Café, 

denominado “Café Rocha”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos processos n.º NUICO/001220/07.2EACBR e 

NUICO/001298/07.9EACBR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – PEDIDO DE COLABORAÇÃO – PARA " PROJECTO DE 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE" – Presente o ofício da Escola Secundária de Vagos, nº 723, datado de 

26/10/2007, a solicitar a colaboração da Câmara Municipal, com referência ao Projecto de Educação para a Saúde, 

para o presente ano lectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, não ver objecções ao desenvolvimento do projecto. ------------------------------ 

5 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PROJECTO DE CRIAÇÃO DE TURMA DE 

PERCURSOS ALTERNATIVOS – Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, nº 1868, datado de 

31/10/2007, que remete, para apreciação, o projecto de criação de turma de percursos alternativos, nos termos da 

Portaria n.º 1/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera dar parecer positivo ao projecto, bem como aceitar constituir-se parceira do 

Agrupamento de Escolas de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS "TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS" E " TÉCNICO DE COMÉRCIO", NÍVEL III – Presente o ofício da EPADRV – Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, nº 482/07, datado de 7/11/2007, a informar sobre a 

sua candidatura, no próximo ano lectivo 2008/09,a um dos seguintes Cursos: --------------------------------------------- 

•••• Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Técnico de Comércio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Solicita parecer para a criação dos referidos cursos. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável aos cursos pretendidos pela 

requerente e considerar de todo o interesse que a Escola apresente candidatura aos cursos ”Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos” e “Técnico de Gestão”, pelo facto de serem uma mais valia para a formação dos 

jovens deste concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – CRIAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, NÍVEL IV – Presente o ofício da 

EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, nº 481/07, datado de 

7/11/2007, a informar sobre a sua candidatura ao Curso de Especialização Tecnológica (CET) em “Bovinos de 

Leite” (área Produção Agrícola e Animal). -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Solicita parecer para a criação do referido curso. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável ao curso pretendido pela requerente 

e considerar de todo o interesse que a Escola apresente candidatura ao Curso de Especialização Tecnológica (CET) 

”Bovinos de Leite”, pelo facto de ser uma mais valia para a formação dos jovens deste concelho. --------------------- 

8 – AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL – PEDIDO DE APOIO – Presente o ofício da 

associação mencionada em epígrafe, a informar sobre os projectos de ajuda internacional, em que se envolveram ao 

longo de 20 anos de Missões, e a solicitar um contributo para a associação. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o donativo no valor de 390, 00 €, destinado à 

aquisição de um “kit médico de emergência para duas mil pessoas durante um mês num campo de refugiados”. ---- 

9 - DIOGO CAPÃO RAMALHEIRA – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente o ofício do aluno, Diogo 

Capão Ramalheira, datado de 14/09/2007, a solicitar o subsídio de transporte escolar, para o ano lectivo de 

2007/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que se encontra inscrito no 12 º Ano, na Escola EB Dr. Mário Sacramento, em Aveiro, no 

Curso Cientifico Humanístico de Ciências Sócio-Económicas, que tem conhecimento que o curso também é 

leccionado na Escola Secundária de Ílhavo, mas que tomou a decisão de frequentar a Escola de Aveiro, para 

possibilitar ao seu encarregado de educação, que trabalha em Aveiro, melhor acompanhamento escolar, e apoio 

logístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera por unanimidade, efectuar o pagamento de 50% do valor do passe para o ano 

lectivo de 2007/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, nº 39/07, datado de 3/11/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, para 

custear as despesas da comemoração do XXII aniversário da criação da Freguesia. --------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia de Santa Catarina, de que 

sendo uma actividade da Freguesia e por ela promovida, não vê a Câmara Municipal como a deva financiar. -------- 

11 – SUBSÍDIO ESCOLAR, PARA O ANO LECTIVO DE 2007/2008, PARA UMA ALUNA DA ESCOLA 

DO 1º CICLO DE VAGOS – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª 

Lina Ferreira, a informar da situação da aluna Jéssica Marisa Duarte Henriques, que não foi incluída nas listagens 

referentes ao subsídio anteriormente atribuído, por ter sido transferida para a Escola do 1º CEB da Vagos. ----------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 45 € (Escalão A) à aluna 

mencionada em epígrafe, para o ano lectivo de 2007/2008. ------------------------------------------------------------------- 

12 - ALIENAÇÃO DO CONJUNTO DE LOTES 3 A 28 DO LOTEAMENTO 1/94 – PLANO DE 

PORMENOR DE GAFANHA DA BOA HORA – CONDIÇÕES DE VENDA – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 16/11/2007, que 

aprovou as condições de venda do “Conjunto de Lotes 3 a 28, do Loteamento 1/94 – Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa Hora/Floresta”, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficam anexos à 

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

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício n.º 

52/07, datado de 08/11/07, da Junta de Freguesia de Santa Catarina, a solicitar um subsídio no valor de 3.956,70 €, 

para fazer face à execução da obra do Caminho do Andal. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.956,70 €, à Junta de 

Freguesia de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – SALDO FINAL DAS DESPESAS ANIMAÇÃO DE 

VERÃO (ARTE XÁVEGA E MARÉ CHEIA DE ENGUIAS) – Presente o ofício do NEVA – Núcleo 

Empresarial de Vagos, datado de 11/10/2007, que apresenta as despesas efectuadas com a animação de verão, 

referentes aos programas “Arte Xávega” e “Maré Cheia de Enguias”, no total de 25.730,89 €. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, comparticipar pelo o valor de 25.730,87 €. ----------------------------------------- 

15 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA 

COMPARTICIPAR SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE AUXILIARES DE ACÇÃO 

EDUCATIVA – A Câmara Municipal delibera, atribuir o subsídio no valor do seguro de “acidentes de trabalho 

das Auxiliares de Acção Educativa”, ao Agrupamento de Escolas de Vagos. ---------------------------------------------- 

16 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DOS TRABALHORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Centro 

Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos, o subsídio no valor de 10.000,00 €, 

destinado à realização da Festa de Natal dos Funcionários. -------------------------------------------------------------------- 

17 - 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos 



 
 
 
 
 
 

 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 1ª 

alteração ao orçamento da receita que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 10.000,00 €, 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 17ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 184.400,00 €, 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - 17ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO 

– Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 17ª 

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

102.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - 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 09/11/2007 a 

22/11/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

21 – 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 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA PRAIA DA VAGUEIRA (GAFANHA DA BOA HORA) – PROC.º N.º 

6.2.2-11/2001 – RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em 



  

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. -------------------------------------- 

2 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A OBRA “RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE VAGOS” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir concurso público 

para a obra de “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”, aprovando o projecto, caderno de encargos 

e programa de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - “AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO” – PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – CONTA FINAL – Presente a conta final da empreitada supramencionada. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a referida conta. ------------------------------------- 

4 - ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROC.º C.º 6.2.2-1/2007 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança 

e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado na totalidade pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal em 16/11/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, que aprovou na totalidade o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

5 - “PONTÃO DE SANTO ANDRÉ / SÃO ROMÃO” PROC.º N.º 6.2.2-5/2007 – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra 

mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 

16/11/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

6 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 03 – Presente a 

informação técnica datada de 16/11/2007, na qual é dado a conhecer, que na obra supramencionada, vão existir 

trabalhos a mais no valor de 9.706,22 €, resultantes de: ------------------------------------------------------------------------ 

• Fornecimento e montagem de quatro caixilhos formando vãos exteriores previstos no salão polivalente 

pela arquitectura e omissos no mapa de trabalhos; ------------------------------------------------------------------- 

• Fornecimento e aplicação de barras anti-pânico nas portas de alumínio, exteriores não previstas nas peças 

do projecto e omissas no mapa de trabalhos; -------------------------------------------------------------------------- 

• Execução de viga de betão armado formando padieira e estrutura metálica revestida a betão formando 

ombreiras necessárias para a sustentação dos vãos no salão polivalente; ----------------------------------------- 

• Montagem de vidros com espessura superior, em alguma caixilharia exterior, por razões de cumprimento 

do Regulamento de Segurança e Acções (RSA). --------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 9.706,22 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - LUÍS ANTÓNIO NETO LOURENÇO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 128/2007 – Presente o 

processo de obras particulares nº 128/07, de que é requerente Luís António Neto Lourenço, residente no lugar de 

Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende o licenciamento para a construção de uma lavagem 

automática, localizado na Estrada Nacional 109, no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o licenciamento da lavagem automática, em área 

agro-florestal inferior a 2 hectares, de acordo com a informação técnica datada de 25/10/2007. ------------------------- 

2 - ANTÓNIO CARLOS FRANCISCO PEDRO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 11/07 – Presente o processo de destaque nº 11/07, de que é requerente António Carlos Francisco 

Pedro, residente na Rua Dª. Alda Santos Victor, n.º 7, lugar de Fontão, freguesia de Soza, que pretende o destaque 

de uma parcela de terreno que possui no lugar do Fontão, para construção de uma moradia. ---------------------------- 

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

datada de 21/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – CEDÊNCIA DOS LOTES 140, 141 E 142 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS E RESPECTIVAS BENFEITORIAS – Tendo em conta a deliberação de 

26/05/2006, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar três lotes com os números 140, 141 e 142 da 

Zona Industrial de Vagos ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, e respectivas benfeitorias, pelo preço de 

550.000,00 € e nas condições da proposta de protocolo de cedência, que aqui se dá como inteiramente reproduzido 

e fica anexo à acta da presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para efeitos de escritura, a venda dos lotes é efectuada pelos seguintes valores: ---------------------------------- 

• Lote n.º 140 – 100.000,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lote n.º 141 – 250.000,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lote n.º 142 – 200.000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A outorga da escritura será precedida da outorga de protocolo, aqui sob proposta, entre as duas entidades, 

Município e NEVA, de forma a disciplinar as condições de venda, uso e resgate quer dos lotes, quer das 



  

instalações em construção e que serão objecto de ratificação pela Assembleia Municipal. ------------------------------- 

2 - GABINETE TÉCNICO DE AVEIRO – VIATURA COMERCIAL ROVER 200, 67-88-MB, AO 

SERVIÇO DO G.A.T. DE AVEIRO – Presente o ofício nº 1262/07, datado de 09/11/2007, no qual dão a 

conhecer que devido ao processo de encerramento do Gabinete de Apoio Técnico de Aveiro, têm que fazer a 

devolução da viatura mencionada em epígrafe que se encontra registada em nome das seis Câmaras Municipais do 

Agrupamento (Ovar, Estarreja, Murtosa, Aveiro, Ílhavo e Vagos). Uma vez que a entrega da mesma fisicamente 

não pode ser feita, propõem que a viatura seja entregue à AMRia, uma vez que todas as seis Câmaras fazem parte 

desta Associação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13/11/2007, que mandou notificar o G.A.T. de Aveiro de que não havia inconveniente na sua proposta. -------------- 

3 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO, RECEPÇÃO, ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – APROVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 22/11/2007, que aprovou na totalidade o Plano de 

Segurança e Saúde da obra de “ Construção de Arquivo, Recepção, Abrigo Automóvel no edifício da Câmara 

Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - NEWSIDER UNIPESSOAL, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 156/2007 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 156/2007, de que é requerente a firma Newsider Unipessoal, Lda., com sede nos 

lotes 66 e 67 da Zona Industrial de Vagos, que solicita a informação sobre viabilidade de junção dos lotes 66 e 67 

da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 20/11/2007 e de acordo com a deliberação da Câmara de 24/08/2007. ------------------------------------------ 

5 - NEWSIDER UNIPESSOAL, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 10/07 – Presente o 

processo de loteamento urbano nº 10/07, de que é requerente a firma Newsider Unipessoal, Lda., com sede na Zona 

Industrial de Vagos, lote 67, que pretendem o loteamento/junção dos lotes nº 66 e 67, da Zona Industrial de Vagos.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da informação técnica, 

de 20/11/2007, e de acordo com a deliberação da Câmara de 24/08/2007. -------------------------------------------------- 

6 - GRESTEL PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 12/07 – 

Presente o processo de loteamento urbano nº 12/07, de que é requerente a firma Grestel – Produtos Cerâmicos, 

S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote 29, que pretendem o loteamento/junção dos lotes nº 78, 79, 80, 81 

e 82, da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da informação técnica, 

de 09/11/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - JOSÉ CARDADEIRO MAGUETA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 139/07 – RATIFICAÇÃO 



 
 
 
 
 
 

 

– Presente o processo de informação prévia n.º 139/07, de que é requerente José Cardadeiro Magueta, residente na 

Rua das Quintãs, Vale de Ílhavo, concelho de Ílhavo, que requer informação prévia para construção moradia e 

anexos, e respectivo destaque, num terreno sito no lugar da Carregosa. ----------------------------------------------------- 

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

11/11/2007, que deferiu o pedido nas condições da informação técnica, datada de 09/11/2007. ------------------------- 

8 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 116 E 138 – HUMBERTO DOS ANJOS RAMALHO E 

AUGUSTO SUCENA CARVALHO – Presente a informação da Divisão de Planeamento Urbanística datada de 

22/11/2007, na qual é dado a conhecer o resumo histórico da situação de vários lotes da Zona Industrial, onde se 

incluem os lotes 116 e 138, propriedade dos Srs. Humberto dos Anjos Ramalho e Augusto Sucena Carvalho, os 

quais outorgaram a escritura de compra e venda dos referidos lotes, nos dias 25/09/2006, não tendo, ainda, 

apresentado nesta Câmara Municipal os respectivos projectos de obras. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar os Srs. Humberto dos Anjos Ramalho e Augusto 

Sucena Carvalho, de que é sua intenção revogar a escritura de compra e venda celebrada no dia 25/09/2006, com 

referência aos lotes 116 e 138 da Zona Industrial de Vagos, sendo-lhes restituído o preço pago em singelo e, para 

se pronunciarem, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis, uma vez que até 

à presente data, não deu entrada nesta Câmara Municipal qualquer projecto de obras para os referidos lotes, não 

tendo, por isso, dado cumprimento ao disposto no n.º 5 do art.º 5º do Regulamento de Aquisição de Lotes da Zona 

Industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ZONA INSDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 129 – NEOCOM – DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES 

AUTOMÓVEL, LDA. - Presente a informação da Divisão de Planeamento Urbanística datada de 22/11/2007, na 

qual é dado a conhecer o resumo histórico da situação de vários lotes das Zona Industrial, onde se inclui o lote 129, 

propriedade da firma NEOCOM – Distribuição de Componentes Automóvel, Lda., a qual outorgou a escritura de 

compra e venda do referido lote, no dia 20/06/2006, não tendo ainda apresentado nesta Câmara Municipal, o 

respectivo projecto de obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a firma NEOCOM – Distribuição de 

Componentes Automóvel, Lda., de que é sua intenção revogar a escritura de compra e venda celebrada no dia 

20/06/2006, com referência ao lote 129 da Zona Industrial de Vagos, sendo-lhe restituído o preço pago em singelo 

e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis, uma vez que 

até à presente data, não deu entrada nesta Câmara Municipal qualquer projecto de obras para o referido lote, não 

tendo, por isso, dado cumprimento ao disposto no n.º 5 do art.º 5º do Regulamento de Aquisição de Lotes da Zona 

Industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DO NATAL – A 



  

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os estabelecimentos comerciais, da área do Município, estejam 

abertos todos os dias da semana, das 8,00 às 24,00 horas, durante a época do Natal e Ano Novo, sem prejuízo 

daqueles que possuem horário de duração superior. ---------------------------------------------------------------------------- 

11 - LITORVAGOS, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. E JOÃO DUARTE GONÇALVES MOURO – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC. N.º 137/07 – Presente o processo de informação 

prévia de loteamento n.º 137/07, de que são requerentes a firma Litorvagos – Construções Unipessoal Lda., com 

sede em Vagos, e João Duarte Gonçalves Mouro, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, em vagos, que 

pretendem informação sobre a viabilidade de uma operação urbanística, de alteração ao alvará de loteamento 

17/94, com referencia a um terreno sito na Avenida João Grave, em Vagos. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rejeitar a proposta dos requerentes de estabelecer o perfil 

de via em 12 metros, devendo os mesmos, reformular a sua proposta para um perfil de 14 metros, ou seja, de modo 

a ficar uma semi-faixa com 7 metros entre os muros e o eixo da via. -------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, estar a Câmara Municipal disponível, para negociar o terreno caso os 

requerentes entendam não aceitar o perfil proposto – terreno respeitante ao processo de loteamento 17/94. ----------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Por não se encontrar na sala de reuniões qualquer Munícipe, não foi fixado 

período para intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


