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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 14/2017, de 14 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia catorze de junho de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e três minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Vice-Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves 

e com a presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, eng.º João Manuel da 

Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das 

competências que foram delegadas, na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivo de férias. ------------------------------------ 

Esteve ausente a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, que se fez 

substituir pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira. -------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – ATAS DE REUNIÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – REGULAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVagos) -- 

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

 Informação da UAJ, de 07 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No seguimento do determinado por V. Exa. no Despacho que deu início ao procedimento de 

elaboração do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos (PIMVagos), coloco à 

consideração a respetiva proposta de Regulamento, com vista à sua aprovação pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, acompanhada da correspondente Nota Justificativa. Mais 

informo V. Exa. que o processo de elaboração desses dois documentos teve o acompanhamento 

jurídico do assessor da Câmara Municipal, Dr. Marcelo Delgado. O técnico superior - Laerte 

Pinto”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nota justificativa do REGULAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL DE 

VAGOS (PIMVagos), conforme o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo, que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“§ 1º 

Introdução 

O procedimento de elaboração do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos, 

designado por PIMVagos, teve início com o Despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 

24/09/2015, que foi dado a conhecer ao órgão executivo na reunião de 01/10/2015. 

O início do procedimento foi divulgado por Aviso publicitado no sítio institucional do Município 

e no jornal “O Ponto”, e remetido às Juntas de Freguesia do concelho de Vagos, bem como ao 

Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), dando a conhecer da possibilidade de todos os 

interessados apresentarem contributos para a elaboração desse Regulamento. 

Apenas um cidadão se constituiu como interessado, demonstrando interesse num projeto de 

Hortas Comunitárias, algo que não se enquadra nos objetivos que se pretendem alcançar com o 

presente Regulamento. 

Entretanto, no decurso do tempo então decorrido, alterações legislativas vieram clarificar e 

consolidar as normas vigentes, no que se refere à concessão de isenções totais ou parciais de 

impostos locais, conforme a seguir melhor se explicitará. 
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Aqui chegados, estão reunidas as condições necessárias para a finalização do procedimento de 

regulamentação, cuja fase final corresponderá agora à aprovação do projeto de regulamento 

pelos órgãos executivo e deliberativo, a sua posterior publicação no Diário da República e demais 

divulgação pública. 

A presente Nota Justificativa acompanhará a aprovação do projeto de regulamento, conforme 

assim o determina o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. 

§ 2º 

Evolução legislativa 

Aquando do início do procedimento de regulamentação, a legislação então em vigor, Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais 

ou RFALEI), no seu artigo 16º, nº 2, atribuía às assembleias municipais poderes para concederem 

isenções totais ou parciais de impostos locais. 

Pese embora o nº 9, desse artigo, determinasse que tais isenções apenas podiam ser concedidas 

pelos municípios quando existisse lei definidora dos termos e condições para a sua atribuição, a 

verdade é que as assembleias municipais, ao abrigo do princípio da autonomia das autarquias 

locais, fixavam, em regulamento, as condições, critérios e pressupostos, para a concessão dessas 

isenções. 

Foi neste contexto que se deu início ao presente projeto de regulamento. 

Com a Lei do Orçamento de Estado de 2016 (OE2016) houve um reforço do princípio da 

autonomia das autarquias locais em matéria de concessão de isenções desta natureza. Com efeito 

o OE2016, no seu artigo 195º, veio aditar ao Código Fiscal do Investimento o artigo 23º-A, 

estabelecendo que, para além dos benefícios concedidos em sede desse Código, os órgãos 

municipais podiam conceder isenções totais ou parciais de IMI e ou IMT para apoio a 

investimento realizado na área do município, nos termos do atrás referido nº 2, do artigo 16º, do 

RFALEI. 

Depois, com a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado de 2017 (OE2017) é dada uma 

nova redação ao atrás citado nº 9, do artigo 16º, do RFALEI, definindo-se agora que cabe à 

Câmara Municipal reconhecer o direito à isenção total ou parcial de impostos e outros tributos, 

tendo em consideração os pressupostos fixados pela Assembleia Municipal. 
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Consequentemente, a partir de 1 de janeiro de 2017, as isenções totais ou parciais de impostos e 

outros tributos, por parte dos Municípios, deixaram de estar vinculadas à existência de lei 

definidora dos termos e condições para a sua atribuição, e passaram a estar vinculadas à 

deliberação da Assembleia Municipal. 

Resulta agora, claro e inequívoco, que é a Assembleia Municipal quem determina os pressupostos 

para a concessão das isenções e a Câmara Municipal quem reconhece o cumprimento de tais 

pressupostos, conferindo-se assim soberania municipal ao órgão deliberativo municipal para 

estabelecer o regime de isenção, total ou parcial, do pagamento de tributos municipais. 

Esta nova solução normativa operada pelo artigo 258º, do OE2017, acaba por reforçar a 

legitimidade de aprovação, por parte das assembleias municipais, de regulamentos 

administrativos sobre esta matéria, desde que salvaguardado o cumprimento dos princípios gerais 

de atuação administrativa (legalidade, igualdade, transparência, boa administração, entre 

outros) constituindo credencial legal para agir - em matéria de concessão de tais benefícios 

tributários, de natureza exclusivamente municipal - não em função de lei, formal e materialmente 

habilitante, mas sim por força de intervenção do órgão deliberativo municipal. 

Tal como já preconizado aquando do início do procedimento regulamentar, o presente 

regulamento visa assim salvaguardar tais princípios gerais de atuação administrativa, definindo 

os pressupostos do exercício dos poderes tributários da autarquia, garantindo o respeito pelos 

interesses visados pela legalidade fiscal, e proporcionando, em simultâneo, conteúdo e sentido 

útil ao princípio constitucional da autonomia financeira local. 

§ 3º 

Custos e benefícios 

O artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo determina que os regulamentos são 

aprovados com base num projeto que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 

medidas projetadas. 

Por sua vez, o nº 2, do artigo 16º, do RFALEI, determina que a decisão da Assembleia Municipal 

em conceder isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e 

outros tributos próprios, deverá incluir a estimativa da respetiva despesa fiscal. 
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Ponderados os custos e os benefícios inerentes à implementação do PIMVagos, poder-se-á 

afirmar, de certo modo, que este regulamento tem um impacto financeiro neutro, não agravando 

custos financeiros, nem gerando benefícios financeiros, diretos, para o orçamento municipal, na 

medida em que não são afetadas as receitas e as despesas orçamentais, anteriormente estimadas, 

ou sê-lo-ão muito pouco. 

Com efeito, o PIMVagos projeta-se para os investimentos que possam vir a ser concretizados para 

o futuro, por iniciativa privada, e os benefícios que serão concedidos pelo Município de Vagos 

terão a sua incidência sobretudo nos possíveis lucros tributáveis (Derrama). 

Por outro lado, a eventual redução de cobrança de IMI, na medida da dimensão do benefício 

concedido, será compensada pelo incremento da atividade económica, que será naturalmente 

traduzida pela criação ou aumento do número de postos de trabalho promovidos pelas entidades 

beneficiárias, com impacto no previsível aumento da participação do Município na receita de IRS 

liquidado na área do Município.  

§ 4º 

Breve descrição do PIMVagos 

O PIMVagos apresenta-se estruturado em três Partes. 

Na Parte I, são fixados os requisitos de elegibilidade que a entidade promotora terá de reunir, 

obrigatoriamente, para ter acesso aos benefícios fiscais. 

Neste aspeto, salienta-se a obrigatoriedade do projeto de investimento ser no mínimo de 

250.000,00 euros, com criação de postos de trabalho, bem como o compromisso do promotor em 

manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem como a sua localização, durante 

um período mínimo de 5 anos. 

Nesta Parte são ainda fixados os procedimentos conducentes à classificação dos projetos como 

Projeto de Interesse Municipal, bem como a forma de declarar a sua caducidade, se for caso 

disso. 

No que diz respeito à Parte II, salienta-se a fixação dos critérios que determinarão o benefício 

fiscal. 

Assim, os critérios propostos são: a) O número de postos de trabalho, que será valorado até 40% 

do benefício fiscal; b) O montante do investimento a realizar, que será valorado até 30% do 
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benefício fiscal; c) O tempo de implementação do projeto de investimento, a ter uma pontuação 

até 20%; d) E, por fim, a empresa ter a sua sede no concelho de Vagos, 10%. 

Nesta Parte II são também identificados os possíveis benefícios fiscais, que se traduzirão em 

isenção de IMI e/ou Derrama. 

Tais benefícios serão objeto de contrato de concessão a celebrar com a entidade beneficiária. 

Esse contrato fixará obrigatoriamente os objetivos e as metas que a entidade terá de alcançar, 

bem como o prazo de duração dos benefícios tributários, com a indicação do seu início e termo. 

Nesta Parte II, são fixadas ainda as regras de monitorização e fiscalização da execução do 

contrato de concessão, de renegociação e, se for caso disso, de resolução do contrato. 

Por fim, na Parte III, e tendo em conta os princípios da justiça, da igualdade e da razoabilidade, 

prevê-se um regime transitório para os investimentos cujas aplicações relevantes tenham sido 

efetuadas após a data do início deste procedimento regulamentar, ou que tenham adquirido a 

correspondente autorização de utilização após essa data, e que não foram objeto de isenção ou 

redução fiscal, por força da falta de clarificação e consolidação legislativa sobre esta matéria, 

conforme atrás foi descrito. 

Vagos, 7 de junho de 2017 - O Presidente da Câmara Municipal - (Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado)”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Proposta de REGULAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS 

(PIMVagos), que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 

“REGULAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVagos) 

Preâmbulo 

A organização do Estado Português, de acordo com o disposto no artigo 6º da Constituição da 

República Portuguesa, respeita o princípio da autonomia das autarquias locais, de natureza 

administrativa e financeira, reconhecido por património e finanças próprios, e ainda por um 

poder regulamentar próprio. 

A autonomia financeira, decorrente da existência de receitas próprias de caráter municipal, 

comporta ainda o exercício de poderes tributários pelos municípios, nos casos e nos termos 

previstos na lei, no respeito pelo princípio da legalidade. 
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O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais (RFALEI), aprovado 

pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, atribui às assembleias municipais poderes para 

concederem isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente a impostos e outros 

tributos próprios. 

O exercício de poderes tributários, pelas assembleias municipais, deve ter por fundamento 

“razões de ordem local” que se fundam nas próprias atribuições, competências e ações dos 

municípios, assumindo particular importância para o âmbito de aplicação das concessões das 

reduções e isenções fiscais os projetos de investimento relativamente aos quais os municípios 

atribuam especial interesse. 

Não existindo um quadro legal que fixe as condições, critérios e pressupostos de que dependem 

os benefícios fiscais a conceder pelas autarquias locais no âmbito do disposto no nº 2, do artigo 

16º, do RFALEI, e apesar do facto de, nos termos do nº 3 da mesma norma legal, existir um limite 

temporal para as assembleias municipais fixarem o prazo de vigência das isenções totais ou 

parciais dos impostos municipais, torna-se necessário estabelecer critérios vinculativos que 

confiram previsibilidade mínima ao exercício dos poderes pelos municípios, por via regulamentar, 

garantindo assim o respeito pelo princípio da igualdade. 

Face a este quadro legal, e considerando que o Município de Vagos tem vindo ao longo dos 

últimos anos a apostar em políticas económicas para o concelho, nomeadamente através da 

realização de investimentos, como a criação da Zona industrial de Vagos ou o Parque 

Empresarial de Soza, de acessibilidades, como a parceria com o Estado Português para o acesso 

à A17, ou ainda a participação, direta e indireta, na dinamização de atividades económicas, 

empresariais e sociais de âmbito local, dever-se-á dar continuidade a estas políticas, através da 

concessão de apoios/benefícios de natureza tributária, de modo a tornar este Concelho mais 

atrativo à realização de investimentos económicos que viabilizem a criação ou o aumento de 

postos de trabalho, atento o quadro legal de atribuições e competências das autarquias locais, 

fixado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos termos do qual compete aos municípios a 

promoção do desenvolvimento e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações. 

Assim, torna-se necessário adotar previamente a definição dos pressupostos do exercício dos 

poderes tributários da autarquia, que garanta o respeito pelos interesses visados pela legalidade 
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fiscal, proporcionando, em simultâneo, conteúdo e sentido útil ao princípio constitucional da 

autonomia financeira local. 

Neste contexto, o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos (PIMVagos) visará 

definir critérios a adotar pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, no que concerne 

à classificação dos projetos como de interesse municipal para o concelho de Vagos, tendo como 

objetivo a concessão de isenções de impostos municipais, contribuir para uma maior 

transparência nas deliberações tomadas pelos órgãos municipais, prosseguir uma política de 

atribuição de benefícios tributários a entidades e agentes económicos que prossigam atividades 

de investimento, bem como atrair ou manter no concelho de Vagos investimentos e novas 

iniciativas de negócios que complementem estruturalmente o seu desenvolvimento endógeno 

sustentável, estimulando a fixação de população e proporcionando a criação de emprego. 

Tendo ainda em consideração o teor da Nota Justificativa que acompanhou o projeto de 

regulamento, ao abrigo do disposto no artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa 

(poder regulamentar), da alínea d), do artigo 15º (poderes tributários), e dos nºs 2 e 3, do artigo 

16º (isenções e benefícios fiscais), da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), conjugado com as alíneas m), do nº 2, do 

artigo 23º (promoção do desenvolvimento), g), do nº 1 e k), do nº 2, do artigo 25º (competências 

da Assembleia Municipal), e alínea k), do nº 1, do artigo 33º (competências da Câmara 

Municipal), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da Câmara Municipal, 

de … de ………….de 2017, a Assembleia Municipal de Vagos, por deliberação de … de ………… 

de 2017, aprovou o seguinte Regulamento: 

PARTE I 

Disposições gerais e comuns 

CAPÍTULO I 

Objeto e âmbito 

Artigo 1º 

Objeto 

1. O presente regulamento de projetos de interesse municipal procede à classificação de projetos 

de investimento em Projetos de Interesse Municipal, doravante designados por PIMVagos. 
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2. Os projetos de investimento classificados como PIMVagos serão habilitados à concessão de 

benefícios fiscais municipais, condicionados e temporários, ao abrigo do disposto no artigo 241º, 

da Constituição da República Portuguesa, e da alínea d), do artigo 15º e números 2 e 3, do artigo 

16º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com as alíneas g), do número 1, e k), do 

número 2, do artigo 25º, e alínea k), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. 

Artigo 2º 

Âmbito 

1. Os incentivos ao investimento em projetos considerados de interesse municipal consistem na 

atribuição de benefícios fiscais municipais referidos no artigo anterior e aplicam-se aos projetos 

de investimento caracterizados na Parte II do presente regulamento. 

2. Os projetos de investimento referidos no número anterior abrangem todos os setores de 

atividade económica. 

CAPÍTULO II 

Condições de elegibilidade comuns 

Artigo 3º 

Condições subjetivas 

A entidade promotora deverá, obrigatoriamente, à data da apresentação da candidatura a 

PIMVagos, reunir as seguintes condições de acesso: 

a) Encontrar-se legalmente constituída e cumprir as condições legais necessárias ao 

exercício da sua atividade; 

b) Encontrar-se com a situação tributária regularizada perante a administração fiscal, a 

segurança social e o respetivo município; 

c) Não se encontrar em estado de falência, de liquidação ou de cessação de atividade, 

nem tenha o respetivo processo pendente. 

 d) Dispor de contabilidade organizada; 

e) Comprometer-se a manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem 

como a manter a sua localização geográfica, durante um período mínimo de cinco anos 

a contar da data da realização integral do investimento; 
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f) O projeto de investimento atingir um montante de investimento mínimo de 250.000,00 

euros, com criação de postos de trabalho. 

Artigo 4º 

Condições objetivas 

Só serão considerados os projetos de investimento cujas aplicações relevantes não tenham 

iniciado à data da candidatura a PIMVagos. 

CAPÍTULO III 

Procedimento comum 

Artigo 5º 

Classificação de projetos de investimento como PIMVagos 

1. O Município de Vagos procederá à avaliação da candidatura apresentada a PIMVagos através 

da informação constante do respetivo formulário de candidatura e demais documentação 

comprovativa dos requisitos habilitantes exigidos pelo artigo 3º, do presente regulamento. 

2. A candidatura a PIMVagos consubstancia a análise do projeto de investimento com vista à 

concessão de benefícios fiscais municipais. 

3. As candidaturas são apresentadas por via eletrónica. 

4. O Município de Vagos pode, no decurso da fase de verificação das candidaturas, solicitar aos 

promotores dos projetos esclarecimentos complementares, os quais devem ser apresentados no 

prazo de 10 dias, sob pena de se considerar haver desistência do pedido. 

5. O executivo camarário decide o resultado da avaliação da candidatura à concessão dos 

benefícios solicitados, após parecer dos serviços municipais, a emitir no prazo de 15 dias a contar 

da data de apresentação da candidatura. 

6. Tal parecer deverá expressar a percentagem dos benefícios a conceder, o período de vigência, 

com a indicação do início e termo, e os artigos matriciais dos prédios abrangidos, se for caso 

disso. 

7. Os benefícios são concedidos pelo órgão executivo no estrito cumprimento dos critérios 

definidos pelo presente regulamento, mediante a outorga de contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais. 
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8. O parecer a que se refere o presente artigo tem natureza obrigatória, mas não vinculativa para 

a decisão final a tomar sobre a matéria, pelo órgão municipal competente. 

Artigo 6º 

Caducidade da candidatura 

1. A aprovação da candidatura a projetos PIMVagos caduca se, no prazo de 180 dias a contar da 

data da notificação da sua aprovação, não for outorgado o respetivo contrato de concessão de 

benefícios fiscais municipais. 

2. No caso previsto no número anterior, a entidade beneficiária só poderá formular nova 

candidatura decorrido que seja o prazo de 2 anos. 

PARTE II 

Benefícios tributários ao investimento 

CAPÍTULO I 

Benefícios fiscais contratuais ao investimento 

Artigo 7º 

Critério de determinação para a concessão de benefícios fiscais 

1. Os benefícios fiscais a conceder aos projetos de investimento, classificados como PIMVagos, 

são atribuídos de acordo com os seguintes fatores: 

 a) Número de postos de trabalho a criar (PT)– Ponderação de 40% 

  i) Até 20 postos de trabalho – 50%  

  ii) De 20 até 40 postos de trabalho – 75% 

  iii) Mais de 40 postos de trabalho – 100%  

b) Volume do investimento a realizar (VI) – Ponderação de 30% 

  i) Igual ou superior a € 250.000,00 até € 500.000,00 – 25% 

  ii) Mais de € 500.000,00 até € 1.000.000,00 – 50%  

  iii) Mais de € 1.000.000,00 até € 2.500.000,00 – 75% 

  iv) Mais de € 2.500.000,00 – 100% 

c) Tempo de implementação do projeto (TI)– Ponderação de 20% 

  i) Até 2 anos – 100% 

  ii) Até 3 anos – 75% 
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  iii) Até 4 anos – 50% 

 d) Empresa sediada no concelho de Vagos (SE)– Ponderação de 10 % 

2. A classificação final do projeto é a que resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

CP = PT*0,40 + VI*0,30 + TI*0,20 + SE*0,10 

sendo: 

CP – Classificação final do projeto (%) 

PT – Número de postos de trabalho a criar 

VI – Volume do investimento a realizar 

TI – Tempo de implementação do projeto 

SE – Empresa sediada no concelho de Vagos 

Artigo 8º 

Benefícios fiscais 

1. Aos projetos de investimento podem ser concedidos, cumulativamente, os incentivos fiscais 

seguintes: 

a) Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), relativamente aos prédios 

utilizados pela entidade beneficiária na atividade desenvolvida no projeto de 

investimento; 

b) Isenção de Derrama. 

2. Os benefícios fiscais referidos no número anterior poderão ser concedidos às entidades 

beneficiadoras pelo prazo máximo de cinco anos, e eventualmente ser prorrogado por uma única 

vez, por igual período. 

3. Os benefícios fiscais concedidos às entidades beneficiadoras deverão obedecer à seguinte 

calendarização, a saber: 

a) Isenção de IMI – Nas situações em que a entidade beneficiária já tenha celebrado a escritura 

de compra e venda da propriedade, a Câmara Municipal, com a outorga do contrato a que se 

refere o artigo 10º, do presente regulamento, comunica a isenção aos serviços da administração 

fiscal. Caso contrário, após a outorga desse contrato, a entidade beneficiadora requer a isenção 

do IMI, que será objeto de decisão, comunicada aos serviços da administração fiscal. 
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b) Isenção de Derrama – Após a outorga do contrato a que se refere o artigo 10º, do presente 

regulamento, a Câmara Municipal comunicará aos serviços da administração fiscal a isenção da 

derrama. 

4. Os benefícios serão concedidos de acordo com a classificação obtida pela aplicação do disposto 

no artigo 7º, em função dos seguintes parâmetros: 

  i. Classificação final do projeto igual ou superior a 90% - Isenção de 5 anos; 

 ii. Classificação final do projeto igual ou superior a 80% e inferior a 90% - 

Isenção de 4 anos; 

 iii. Classificação final do projeto igual ou superior a 70% e inferior a 80% - 

Isenção de 3 anos; 

 iv. Classificação final do projeto até 70% - Isenção de 2 anos; 

Artigo 9º 

Decisão 

1. Compete à Câmara Municipal, atribuir o estatuto de “Projeto de Interesse Municipal de 

Vagos”, PIMVagos, e fixar quais os benefícios fiscais a ele associados nos termos do disposto no 

artigo anterior. 

2. A atribuição do estatuto PIMVagos aciona de imediato os mecanismos de fiscalização e 

acompanhamento previstos nos artigos 12º e 13º. 

 

CAPÍTULO II 

Contrato 

Artigo 10º 

Contrato de concessão de benefícios tributários municipais 

1. A concessão dos benefícios fiscais é objeto de contrato a celebrar entre o Município de Vagos 

e a entidade beneficiária. 

2. O contrato de concessão dos benefícios fiscais fixa obrigatoriamente os objetivos e as metas a 

cumprir pela entidade beneficiária, os benefícios tributários municipais concedidos, o prazo de 

duração, com a indicação do seu início e termo, e, sempre que possível, os artigos matriciais dos 

prédios abrangidos. 
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3. O contrato de concessão de benefícios fiscais deverá ser outorgado no prazo de 180 dias, a 

contar da data da notificação da aprovação da candidatura a projeto PIMVagos. 

4. O incumprimento pela entidade beneficiária da obrigação prevista no número anterior impede 

a apresentação de nova candidatura a projeto PIMVagos durante o prazo de 2 anos. 

Artigo 11º 

Documentos instrutórios do contrato de concessão de benefícios tributários municipais 

A entidade beneficiária da concessão de benefícios tributários municipais procede à entrega, 

consoante o caso, dos seguintes documentos instrutórios: 

1. Requerimento para a isenção, em formulário próprio, acompanhado dos seguintes documentos, 

quando aplicável: 

i) Cópia do contrato promessa do negócio a realizar; 

ii) Certidão da conservatória do registo comercial ou declaração de início de atividade 

emitida pela administração fiscal; 

iii) Fotocópia do cartão de NIPC da sociedade; 

iv) Fotocópia dos cartões de identificação dos administradores/gerentes; 

v) Certidão permanente do registo predial do prédio objeto do pedido; 

vi) Caderneta predial do prédio objeto do pedido; 

vii) Declaração sob compromisso de honra de que irá manter a empresa no concelho de 

Vagos durante um prazo mínimo de cinco anos a contar da data da realização integral 

do investimento. 

2. Outros documentos tidos por convenientes. 

Artigo 12º 

Monitorização das condições de celebração e execução do contrato 

Os contratos de concessão de benefícios tributários outorgados, bem como os respetivos 

aditamentos, serão levados ao conhecimento da Assembleia Municipal em vista à fiscalização do 

cumprimento do presente regulamento, na primeira sessão daquele órgão deliberativo, realizada 

após a sua celebração. 
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Artigo 13º 

Fiscalização e acompanhamento 

1. O Município de Vagos proporciona assessoria burocrática na marcha do procedimento do 

PIMVagos, através de um Gestor de Projeto. 

2. O Gestor de Projeto será responsável, a nível dos serviços municipais, pelo acompanhamento 

da tramitação procedimental do projeto, assegurando também a sua articulação com outras 

entidades públicas envolvidas. 

3. O Gestor de Projeto será responsável pela verificação do cumprimento do mesmo, nos termos 

da candidatura apresentada e do contrato de concessão, tendo por base os documentos 

comprovativos de apresentação obrigatória pela entidade beneficiária, elaborando 

semestralmente relatório relativo à execução dos objetivos e metas contratualizadas entre as 

partes, a submeter à apreciação do órgão executivo. 

4. Caso se verifique que os benefícios tributários contratualizados no âmbito dos projetos de 

investimento classificados como PIMVagos diferem dos valores objeto da análise da candidatura 

apresentada, comprometendo a classificação obtida, haverá direito a devolução do respetivo 

benefício no montante do remanescente. 

5. Para efeitos do disposto no nº 3, do presente artigo, a entidade beneficiária fica obrigada a 

fornecer ao Município de Vagos, anualmente, os seguintes documentos, sem prejuízo de quaisquer 

outros que se entenda como indispensáveis à fiscalização e acompanhamento, e que estejam direta 

ou indiretamente relacionados com a natureza do pedido de benefício fiscal: 

 i) Documentos comprovativos do cumprimento das obrigações fiscais; 

ii) Documentos comprovativos do cumprimento das obrigações para com a segurança 

social; 

 iii) Mapas de pessoal; 

 iv) Balanços e demonstrações de resultados. 
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Artigo 14º 

Renegociação 

1. O contrato pode ser objeto de renegociação a pedido de qualquer das partes, caso ocorra algum 

evento que altere substancialmente as circunstâncias em que as partes fundaram a sua vontade 

de contratar. 

2. Qualquer alteração contratual decorrente da renegociação referida no número anterior é 

submetida a aprovação nos termos do artigo 9º. 

Artigo 15º 

Resolução do contrato 

1. A resolução do contrato é declarada pelo Município de Vagos nos seguintes casos: 

 a) Não cumprimento dos objetivos e obrigações estabelecidas no contrato, nos prazos aí 

fixados, por facto imputável à entidade beneficiária; 

 b) Prestação de informações falsas sobre a situação da entidade beneficiadora ou 

viciação de dados fornecidos na apresentação, apreciação e acompanhamento dos projetos. 

2. Caso se verifique alguma situação suscetível de conduzir à resolução do contrato, a Câmara 

Municipal comunica à entidade beneficiária da concessão de benefícios tributários municipais a 

sua intenção de propor a resolução do contrato, podendo esta responder, por escrito, querendo, 

no prazo de 30 dias. 

3. Analisada a resposta à comunicação, ou decorrido o prazo para a sua emissão, a Câmara 

Municipal emite um parecer fundamentado, no prazo de 60 dias, no qual elabora uma proposta 

fundamentada em que propõe, se for o caso, a resolução do contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais. 

Artigo 16º 

Efeitos da resolução do contrato 

1. A resolução do contrato nos termos do artigo anterior implica a perda total dos benefícios 

concedidos desde a data de aprovação do mesmo, e ainda a obrigação de, no prazo de 30 dias a 

contar da respetiva notificação, e independentemente do tempo entretanto decorrido desde a data 

da verificação dos respetivos factos geradores de imposto, pagar, nos termos da lei, as 
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importâncias correspondentes às receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros 

compensatórios. 

2. Na falta de pagamento dentro do prazo de 30 dias, referido no número anterior, há lugar a 

procedimento executivo. 

PARTE III 

Disposições finais 

Artigo 17º 

Regime transitório 

1. Durante o prazo de um ano, a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento, 

poderão ser considerados, para efeitos do disposto no artigo 4º, os projetos de investimento cujas 

aplicações relevantes tenham ocorrido após 1 de outubro de 2015, ou que tenham adquirido a 

correspondente autorização de utilização após essa data. 

2. Na situação precisa do número anterior, em tudo o mais e sempre que possível, aplicar-se-á o 

presente regulamento com as necessárias adaptações, sendo que os benefícios fiscais apenas 

poderão operar para o futuro. 

Artigo 18º 

Prorrogação dos benefícios fiscais 

1. Para efeitos do disposto no número 2, do artigo 8º, a prorrogação dos benefícios fiscais está 

sujeita a apresentação de pedido, por parte da entidade beneficiadora, devidamente 

fundamentado, sobre o cumprimento dos objetivos e metas fixadas no contrato de concessão, 

competindo à Câmara Municipal a sua eventual aprovação. 

2. A prorrogação dos benefícios fiscais está sujeita a averbamento no contrato de concessão. 

Artigo 19º 

Prazos 

Salvo disposição expressa em contrário, os prazos constantes do presente regulamento contam-

se nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 
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Artigo 20º 

Dúvidas e omissões 

Quaisquer dúvidas ou omissões relativas à interpretação e aplicação do presente regulamento 

são resolvidas pelo Presidente da Câmara, com observância da legislação em vigor. 

Artigo 21º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário 

da República.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de junho de 2017: “À Reunião da C.M.”. ------ 

Esteve presente o senhor dr. Laerte Pinto, para prestar os esclarecimentos necessários. ----------------------- 

A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto na alínea k), do nº1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, submeter o referido projeto de Regulamento à 

apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos da sua aprovação, conforme determina a alínea g), do nº 

1, do artigo 25º, desse diploma legal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de junho de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 249.335,74 € (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco euros e setenta e quatro 

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

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 29 de maio a 09 de junho; ---------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 29 de maio a 03 de junho; ------------------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO DE FONTE DE ANGEÃO --------------------- 

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

 Requerimento da Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 21 de março de 2017, solicitando: “um subsídio 

financeiro, que torne possível a manutenção do Grupo Cultural assim como as atividades 

previstas no plano para o ano de 2017”; -------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 30 de março de 2017, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir à 

Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, assim como o respetivo plano de 

pagamentos.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2224, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 03 de abril de 2017: “À Reunião de 

Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00 € (três mil, 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 ORFEÃO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão Administrativa do Orfeão de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 24 de março de 2017, solicitando: “o subsidio anual, 

anexando toda a documentação necessária”; --------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 29 de março de 2017 concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio e o apoio 

logístico a atribuir ao Orfeão de Vagos, assim como o respetivo plano de pagamentos.”;  
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 Informação de Compromisso n.º 2223, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 29 de março de 2017: “À Reunião 

de Câmara”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00 € (três mil, 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 RANCHO FOLCLÓRICO “LUZ E VIDA” DE PONTE DE VAGOS ----------------------- 

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

 Requerimento do Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 17 de maio de 2017, solicitando: “um subsídio para 

o Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos, subsidio esse que será necessário 

para fazer face às despesas inerentes ao programa proposto pela direção do Rancho 

Folclórico.”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 26 de maio de 2017, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir à 

Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida”, assim como o respetivo plano de 

pagamentos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2222, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 26 de maio de 2017: “À Reunião de 

Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00 € (três mil, 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.4 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 (VAGOS) ------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 08 de fevereiro de 2017, “solicitando um subsídio para a 

realização das atividades durante o ano 2016/2017, que se encontram orçamentadas em 

18.268,50 €”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 14 de fevereiro de 2017, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir ao 

Agrupamento 822, assim como o respetivo plano de pagamentos.”; ------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 2225, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 13 de março de 2017: “À Reunião 

de Câmara”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Entendo que face ao número de escuteiros e tendo em conta a formação na área dos valores e 

comportamentos relacionais da nossa juventude, este tipo de organização merecia ter um apoio maior. 

Estas organizações têm um papel meritório e não as estamos a estimar. ”. ------------------------------------- 

Considero ainda, relativamente à instrução do processo para atribuição de subsídio, que este terá sido o 

melhor instruído até agora. Foi muito bem feito, o que significa que as pessoas que lá estão cuidam não só 

da organização, como do interface que existe perante quem as pode subsidiar. Denotam respeito por toda 

a gente. Era muito meritório se nos próximos anos revíssemos os subsídios nesta área.”. -------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.5 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 826 (FONTE DE ANGEÃO)  

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

 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 826, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 03 de maio de 2017, solicitando subsídio; --------------------- 

 Informação da UAJ, de 05 de maio de 2017, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 
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artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir ao 

Agrupamento 826 de Fonte de Angeão, assim como o respetivo plano de pagamentos.”;  

 Informação de Compromisso n.º 2226, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 09 de maio de 2017: “À Reunião de 

Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Entendo que face ao número de escuteiros e tendo em conta a formação na área dos valores e 

comportamentos relacionais da nossa juventude, este tipo de organização merecia ter um apoio maior. 

Estas organizações têm um papel meritório e não as estamos a estimar. ”. ------------------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DA FREGUESIA DE 

SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de festas em honra de Santo António da Freguesia de Santo 

António de Vagos, com registo nesta Câmara Municipal em 18 de maio de 2017, 

solicitando a isenção do pagamento de taxas inerentes a festejos de 9 a 13 de junho de 

2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 101,85 € (cento e um euros e oitenta e cinco cêntimos); --------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de junho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 ADASMA – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA ---------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento da ADASMA – Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 24 de maio de 2017, solicitando que lhe 

seja concedida licença de ocupação do espaço público para a instalação de uma unidade 

móvel para recolha de sangue no Largo do Parracho Branco, na Praia da Vagueira, nos 

dias 12 a 15 de agosto de 2017. Solicita ainda que lhe seja concedida a isenção do 

pagamento das respetivas taxas; ------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (GMA) = 776,95 € (setecentos e setenta e seis euros e noventa e cinco 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de junho de 2017: “Deferido 

o pedido de ocupação de espaço público, conforme e nas condições da informação. À 

Reunião da CM quanto ao pedido de isenção de taxas”. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas conforme solicitado. ---- 

Deve o GMA proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

5 – TRÂNSITO – ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – ESTRADÃO DE CALVÃO – ESTRADÃO DA 

LOMBA – TRÂNSITO PROIBIDO A VEICULOS DE PESO TOTAL SUPERIOR A 26 

TONELADAS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 31de maio de 2017, “proibindo o trânsito a 

veículos de peso total superior a 26 toneladas, na Estrada Florestal n.º 1, Estradão de Calvão e Estradão 

da Lomba.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Devem os Serviços de Trânsito, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

6.1 CAFÉ OLIVEIRA – CALVÃO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------------------- 

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

 Requerimento de Armando de Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 04 de maio de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do seu 
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estabelecimento, denominado «CAFÉ OLIVEIRA», sito em Calvão - Vagos, seja 

alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------------- 

o Sextas -feiras, sábados e domingos, vésperas de feriado e feriados do ano 2017, 

até às 04h00m do dia seguinte; --------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 30 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que:  

1. Em 03/05/2017 o requerente Armando de Oliveira, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Café Oliveira”, sito em Calvão, solicitou à 

Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento para todas as 

6.ªs feiras, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados do ano 2017, até 

às 04h00 do dia seguinte; 

2. O estabelecimento supramencionado possui o alvará de licença de utilização e 

funcionamento n.º 2/99, destinado a café e snack-bar; 

3. O parecer da GNR é favorável, “desde que não implique conflito com os 

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruido no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

4. O parecer da Junta de Freguesia de Calvão é favorável; 

5. Não existem registos de reclamações sobre o referido estabelecimento. 

Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da Junta de Freguesia, não se 

vê inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento 

para todas as 6.ªs feiras, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados do ano 2017, 

até às 04h00 do dia seguinte. 

No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de 

funcionamento aos pressupostos do parecer da GNR, nomeadamente: 

a) Que o requerente salvaguarde o direito ao repouso, à tranquilidade e saúde dos 

cidadãos (direitos de personalidade); 

b) Em caso de reclamação sobre o ruído, o titular da exploração do 

estabelecimento adote, de imediato, as medidas adequadas para a sua redução 

ou extinção.”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da GNR, de 22 de maio de 2017; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da Junta de Freguesia de Calvão, de 29 de maio de 2017; --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2017: “À Reunião 

da CM.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.-------------------------------------------------------------------- 

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

6.2 CAFÉ KANIMAMBO – GAFANHA DA BOA HORA – ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Elsa Maria Ribeiro Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de maio de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do seu 

estabelecimento, denominado «CAFÉ KANIMAMBO», sito em Gafanha da Boa Hora, 

seja alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------- 

o Sextas – feiras e sábados, de 1 de junho até 31 de dezembro de 2017, até às 

04h00m do dia seguinte; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 08 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que: 

1. Em 11/05/2017, a requerente Elsa Maria Ribeiro Ferreira, titular exploradora 

do estabelecimento denominado “Café Kanimambo”, sito em Gafanha da Boa 

Hora, solicitou à Câmara Municipal o alargamento de horário de 

funcionamento para todas às 6.as feiras e sábados, de 1 de junho até 31 de 

dezembro de 2017, até às 04h00 do dia seguinte; 

2. O estabelecimento supramencionado possui o alvará de autorização de 

utilização e funcionamento n.º 4/2008, destinado para Estabelecimento de 

bebidas; 

3. A requerente procedeu à mera comunicação prévia para de alteração do titular 

explorador (processo BdE n.º 55747/2016); 

4. O estabelecimento encontra-se situado numa zona de habitação; 

5. O parecer da GNR é favorável “desde que não implique conflito com os 

moradores, nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

6. O parecer da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora é favorável; 

7. Não existem registos de reclamações sobre o referido estabelecimento; 
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Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da Junta de Freguesia, não se 

vê inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento 

para todas às 6.as feiras e sábados, até 31 de dezembro de 2017, até às 04h00 do dia 

seguinte.”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da GNR, de 22 de maio de 2017; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 06 de junho de 2017; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2017: “À Reunião 

da CM.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.-------------------------------------------------------------------- 

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

7 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA 

ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL (BTE), BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP), DOS MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, 

ANADIA, AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, 

ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, 

VAGOS E DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES 

QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPI_001/2017 ------ 

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

 Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes; -------------- 

 Anexo I – Instalações de MT; --------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo II – Instalações de BTE; ------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo III – Instalações de BTN; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo IV – Instalações de BTN-IP; -------------------------------------------------------------------------  

 Valor Contratual estimado; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Resumo Global – 2018/2019; -------------------------------------------------------------------------------- 
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Documentos que aqui se dão como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte integrante da presente 

ata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

a) Aprovar a minuta do protocolo em anexo e bem assim autorizar o senhor Presidente da Câmara a 

outorgá-lo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar a abertura de Procedimento e aprovar as peças da formação do contrato (Programa do 

Procedimento, Caderno de Encargos e respetivos anexos). O Procedimento correrá sob a forma de 

Concurso Público com publicidade internacional, com publicação no DR e no JOUE, em 

conformidade com as disposições do CCP.  --------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter toda a documentação à Assembleia Municipal para acompanhar o pedido de 

autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, objeto de deliberação no ponto seguinte desta 

ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

8 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA 

ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL (BTE), BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP), DOS MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, 

ANADIA, AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, 

ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, 

VAGOS E DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES 

QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPI_001/2017 – 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL --------------- 

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

 Informação do CDF, de 09 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

(Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, na atual redação da Lei n.º 22/2015, 

de 17 março) é competência da Assembleia Municipal a autorizar previamente a 

assunção prévia de compromissos plurianuais de contratos a celebrar.   
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Apesar da autorização genérica para a assunção de compromisso plurianuais concedida 

pela Assembleia Municipal na sua sessão de 9 de dezembro de 2016, esta encontra-se 

limitada ao valor de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da 

contratação.  

Sendo intenção do Município dar início ao processo de contração acima referido e tendo 

em consideração que o valor anual estimado dos encargos, com uma duração de 2 anos 

e a iniciar em 2018, é de 753.403,55 € (a acrescer IVA) torna-se necessária a autorização 

prévia da Assembleia Municipal de forma a dar cumprimento ao referido artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.”; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de junho de 2017: “À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para 

assunção de compromisso plurianual. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

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

9 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – VERÃO 2017 – PROPOSTAS 

PARA OS 3.º E 4.º MOMENTOS DO CRONOGRAMA ------------------------------------------------------- 

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

 Informação do GAV, de 09 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Considerando: 

1. A aprovação do Regulamento interno do Programa Municipal Vagos em Ação 

Júnior, na reunião de Câmara Municipal de 2 de março de 2017; 

2. A aprovação das normas internas e de 2 dos 4 momentos que compõem o 

cronograma do Vagos em Ação Júnior – verão 2017, na reunião de Câmara 

Municipal de 1 de junho de 2017; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar 

as propostas do 3º e 4º momentos, do Cronograma do Vagos em Ação Júnior – verão 2017.”;  

 Propostas dos 3º e 4º momentos, do Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2017, que 

aqui se dão como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte integrante da presente ata; ---- 

 Despacho do senhor Presidente, de 09 de junho de 2017: “À Reunião da Câmara”. --------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas dos 3º e 4º momentos, do 

Cronograma do “Vagos em Ação Júnior – Verão 2017”. ---------------------------------------------------------- 

Deve o GAV, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº E05/2014 – 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa adjudicatária Irmãos Cavaco, S.A., com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 19 de abril de 2017, solicitando vistoria para efeitos de libertação de 30% da caução 

prestada por garantias bancárias; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 25 de maio de 2017; ----------------------- 

 Informação da DPP, de 25 de maio de 2017, concluindo: ----------------------------------------------- 

“Assim, nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, pode 

o dono de obra autorizar a liberação de 30% da caução prestada no âmbito do presente contrato, 

correspondente ao segundo ano subsequente à receção provisória”; ---------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 29 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“De acordo com a informação prestada e com o auto de vistoria considero que pode ser liberada 

a caução solicitada.”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2017:“À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 30% da caução, nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL ADERITO SANTOS – PROC.º 467/90 – CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS 

– LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Manuel Adérito Santos, de 31 de maio de 2017, anexando elementos ao processo 

467/90; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DGU de 02 de junho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 07 de junho de 2017, concluindo:  ------------------------------------------------ 

“Será de submeter a deliberação da Exmª CM a proposta de legalização da alteração e 

ampliação do pavilhão, nos termos do artigo 34º a 36º do RMUE, não devendo incluir 

(na deliberação) a autorização de utilização.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de legalização da alteração e 

ampliação do pavilhão, de acordo com o parecer da CDGU ------------------------------------------------------- 

Deve a DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

2 – ANTONIO SANTOS – PROC.º 34/14 – FONTE DE ANGEÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------- 

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

 Requerimento de António dos Santos, de 29 de maio de 2017, anexando elementos ao processo 

34/14; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 06 de junho de 2017, dando nota: ---------------------------------------------- 

“Foi apresentado parecer favorável condicionado da APA (ofício nº 27473, de 08/05/2017). As 

condições expressas no parecer referido deverão constar no título de legalização”; ---------------- 

 Parecer da CDGU, de 07 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com a informação de 6/6/17, prestada pelo sr. arq. Manuel, bem como com 

as condições expressas no ponto 1 da mesma (condições da APA constarem no título de 

legalização que for emitido). A edificação carece de obras de adaptação, pelo que a 

deliberação a tomar pela CM deverá incidir somente sobre a legalização da edificação 

e não incluir decisão sobre a autorização de utilização. Assim, se superiormente entender 

será de submeter a deliberação da CM quanto à legalização do armazém e anexos, nos 

termos do artigo 34º e 36º do RMUE.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de legalização do armazém e anexos, 

de acordo com o parecer da CDGU. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – DIDIER JESUS ANTONIO – PROC.º 24/17 – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Resposta à notificação, proc.º OEC 24/17, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 

de maio de 2017; --------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 Informação da DGU, de 07 de junho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 08 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Rogério e face às justificações 

apresentadas no item IV.2, deixa-se à consideração superior (e da Exmª CM), o 

enquadramento da pretensão no artigo 5º do RMUE, conforme expresso na alínea a) ou 

b), do referido item.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os afastamentos requeridos conforme artigo 5º do 

RMUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos: ------------------------------------------------------ 

 Para relembrar o já dito em reunião anterior sobre uma placa na via pedonal à entrada da 

rua João MC da Rocha. Essa placa de sinalização de lomba está muito baixa; ---------------- 

 É interessante ouvir falar em postos de trabalho. Quando havia postos de trabalho na Câmara 

Municipal, pagavam-se os impostos na Câmara Municipal de Vagos. Agora não. Agora vai 

tudo para Lisboa. Temos o exemplo da Luságua, que está sediada em Lisboa. Pagam-se os 

impostos e vai tudo para Lisboa direto; -------------------------------------------------------------- 

 Estamos a pagar impostos que deveriam ser isentos automaticamente. Deviam ver os 

exemplos da Alemanha e aplicá-los aqui; ----------------------------------------------------------- 

 A iluminação pública por exemplo. Na Alemanha é controlada por relógios temporizadores, 

a partir da meia-noite o consumo é reduzido; ------------------------------------------------------- 
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 Informar ainda que na EN 109, aproximadamente ao KM 67, existe reboco que está a cair, 

o que coloca em perigo as pessoas que por ali passam; ------------------------------------------- 

 Para terminar. Alguém retirou o espelho que estava na rua Eurico de Matos, agora foram 

colocar um novo espelho a cem metros para sul, precisamente em frente aos prédios que lá 

foram feitos. Alguém deve ter pedido que o espelho fosse ali colocado. Era bem mais útil 

onde estava, ou seja, na saída da rua Eurico de Matos onde apanhava a ciclovia e tudo. ---- 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes, 

nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Relativamente à placa de sinalização e uma vez que o empreiteiro ainda tem algumas coisas 

a fazer, será dado nota dessa situação; --------------------------------------------------------------- 

  Sobre a iluminação pública, referiu um ponto importante. Toda a iluminação LED que for 

colocada a partir de agora pela Câmara Municipal já terá essa tecnologia, todas as armaduras 

serão programadas, refletindo-se em alguma poupança; ------------------------------------------ 

 Sobre a situação do reboco na EN 109, serão informados os serviços para verificar. -------- 

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

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 artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Vice Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas 

e trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


