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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 20/2018, de 04 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de outubro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e cinquenta e um minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para: ------------------------------------------------- 

 Relembrar que a próxima reunião ordinária pública da Câmara Municipal será no dia 18 de 

outubro, pelas 18h00m, na sede da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos; ------------------- 

 Informar que a primeira reunião ordinária do mês de novembro, agendada para o dia 01 (feriado 

nacional), será antecipada para o dia 31 de outubro, à mesma hora e no mesmo local. -------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 15 e 16, de 19 de julho e 09 de agosto, de 2018, respetivamente. Uma 

vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal 
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foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro 

de 1963. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara e a senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, não votaram 

a proposta da ata n.º 16/2018 de 09 de agosto, pois não estiveram presentes na reunião. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ----------------------------------------------- 

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

2 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – 2018 ----------------------------------------------- 

Presente informação do CDGF, de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Para cumprimento do disposto no artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI, 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as alterações subsequentes), deve o Município, 

mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre a 

taxa do imposto a aplicar aos prédios urbanos no ano 2018, cujo pagamento ocorre no ano 2019, assim 

como a redução concedida a agregados familiares com dependentes a cargo. 

1. Taxa a aplicar 

A taxa a fixar pode variar de 0,3% a 0,45% do valor patrimonial tributário sendo que, para o ano 

de 2017, foi fixada a taxa de 0,3%. 

2. Redução de taxa 

O artigo 112.º-A do CIMI prevê no seu nº 1 a possibilidade do município reduzir a taxa de imposto 

a aplicar aos prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente de acordo com o 

número de dependentes que compõem o agregado familiar com domicílio fiscal no município. 

As deduções (fixas) previstas são as seguintes: 

 - agregado familiar com 1 dependente a cargo: ……………… 20 € 

 - agregado familiar com 2 dependentes a cargo: ……………. 40 € 

 - agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo: ..… 70 € 

De acordo com a comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira reportada ao ano 2017, com base 

nas declarações de IRS, o número de agregados familiares era o seguinte: 

 - agregados com 1 dependente: 997 (mais 1 agregado em relação ao ano 2016) 

 - agregados com 2 dependentes: 732 (menos 7 agregados em relação ao ano 2016) 

 - agregados com 3 ou mais dependentes: 98 (menos 7 agregados em relação ao ano 2016) 

Mais informo que para o ano de 2017 foi deliberado conceder a redução prevista para todas as tipologias 

de agregados.  

Ambas as deliberações deverão ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de 

dezembro.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em 0,3% a taxa a aplicar aos prédios 

urbanos avaliados nos termos do CIMI e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de 

apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que aprove as seguintes deduções 

fixas: -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 Agregado familiar com 1 dependente a cargo – 20 € 

 Agregado familiar com 2 dependentes a cargo – 40 € 

 Agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo – 70 €. ---------------------- 

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

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

3 – DERRAMA – TAXAS 2018 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do CDGF, de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“De acordo com o disposto no artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, o Município pode lançar 

anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas colectivas que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua 

área geográfica. 

Pode igualmente lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150 000. 

O lançamento das taxas far-se-á por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, tendo sido fixadas para o ano 2017, com pagamento no ano 2018, as seguintes: 

 Taxa normal: 1,25% 

 Taxa reduzida: 0,25%.”; ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes taxas, a saber: ---------------- 

 Taxa normal: 1,50%; 

 Taxa reduzida: 0,00%; 

e remetê-las à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ---------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES – PARTICIPAÇÃO 

VARIÁVEL – PRODUÇÃO DE EFEITOS NO ANO 2019 ---------------------------------------------------- 

Presente informação do CDGF, de 27 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“De acordo com o artigo 26º, nº 1, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, os municípios têm direito, em cada 

ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no território 

municipal relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior (valor calculado sobre a coleta líquida 

das deduções previstas no código do IRS). 

Nos termos do nº 2 do mesmo artigo deve a Câmara Municipal deliberar e propor a aprovação da 

Assembleia Municipal a percentagem da referida participação pretendida pelo município de modo a 

comunicá-la à Autoridade Tributária e Aduaneira, sob pena de perder o direito sobre qualquer valor. 

Mais informo que o valor da participação agora deliberado terá efeitos financeiros no ano 2020, sendo 

que no ano de 2017 foi deliberada uma participação de 4,5% sobre os rendimentos do ano 2018 com 

produção de efeitos no ano 2019.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar uma participação de 5% no IRS e remetê-

la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ----------------------------------------- 

Deliberou ainda, por unanimidade, que 20% da receita do IRS será aplicada em medidas de ação 

social, já no próximo orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 2019 ------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 28 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) foi criada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas -, e é determinada com base na aplicação de um 

percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município. Contudo, a redação conferida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de 

setembro, inverteu a responsabilidade do pagamento da TMDP, imputando-a às empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo (e não 

aos clientes finais). 

Assim, atento o previsto no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município e 

tendo em consideração o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º referente ao anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 
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nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, a aplicação do percentual de 0,25% 

relativo à TMDP a vigorar no ano 2019.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de outubro de 2018: “À Reunião de C.M.”; ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aplicação do percentual de 

0,25% relativo à TMDP a vigorar no ano 2019. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

6 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO E O MUNICIPIO DE VAGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO ---------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 01 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“O Município de Vagos, em consequência das alterações operadas na rede de equipamentos 

escolares da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico e no âmbito das suas 

competências, organiza, gere e implementa transportes escolares.  

Dentro das suas atribuições e competências enquanto parceiro da comunidade educativa, o 

Município de Vagos implementa vários transportes de apoio ao desenvolvimento de atividades de 

educação formal e não formal.  

O Município de Vagos, no âmbito das suas competências em diversas áreas sectoriais, desenvolve 

transportes para apoio a atividades de carácter social e cultural, sendo indispensável assegurar 

a disponibilidade de meios para que se mantenham as dinâmicas de apoio instituídas. 

Na prossecução das suas competências e atribuições o Município de Vagos efetuou diversos 

investimentos em parceria com várias instituições do concelho, procurando dessa forma dotar 

quer os parceiros, quer o Município com os meios necessários ao desenvolvimento das suas 

competências.  

A utilização dos meios objeto das parcerias referidas foi regulada por diversos protocolos 

outorgados entre o Município de Vagos e as entidades parceiras, tendo os mesmos sido revistos 

em 2009 e 2011, assim como, em 2017.  

No âmbito destes protocolos, contudo, não foi acautelada a parceria com a Junta de Freguesia 

da União de Freguesias de Vagos e Santo António de Vagos, que tem colaborado com o Município 

de Vagos pela disponibilização do seu autocarro para a realização de diversos transportes, desde 

Abril de 2018.  

Face ao exposto, propomos a aprovação de minuta de protocolo de cooperação em anexo, 

remetendo a mesma a reunião ordinária de Câmara Municipal para aprovação.”; ----------------- 
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 Minuta do Protocolo de Cooperação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 

“O Município de Vagos, em consequência das alterações operadas na rede de equipamentos 

escolares da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico e no âmbito das suas 

competências, organiza, gere e implementa transportes escolares.  

Dentro das suas atribuições e competências enquanto parceiro da comunidade educativa, o 

Município de Vagos implementa vários transportes de apoio ao desenvolvimento de atividades de 

educação formal e não formal.  

O Município de Vagos, no âmbito das suas competências em diversas áreas sectoriais, desenvolve 

transportes para apoio a atividades de carácter social e cultural, sendo indispensável assegurar 

a disponibilidade de meios para que se mantenham as dinâmicas de apoio instituídas.  

Na prossecução das suas competências e atribuições o Município de Vagos efetuou diversos 

investimentos em parceria com várias instituições do concelho, procurando dessa forma dotar 

quer os parceiros, quer o Município com os meios necessários ao desenvolvimento das suas 

competências.  

A utilização dos meios objeto das parcerias referidas foi regulada por diversos protocolos 

outorgados entre o Município de Vagos e as entidades parceiras, tendo os mesmos sido revistos 

em 2009 e 2011, assim como, em 2017.  

No âmbito destes protocolos, contudo, não foi acautelada a parceria com a Junta de Freguesia 

da União de Freguesias de Vagos e Santo António de Vagos, que tem colaborado com o Município 

de Vagos pela disponibilização do seu autocarro para a realização de diversos transportes, desde 

Abril de 2018.  

Nesse sentido e considerando que o Município de Vagos pretende manter a parceria existente, 

regulando as condições da mesma, e atendendo ao definido nas alíneas c) e d) do número 2 do 

artigo 7.º e nas alíneas c), d), e), f) e m) do número 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, quanto às atribuições as Freguesias e dos Municípios, entre:  

O Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, n.º 

90, 3840-420 Vagos, neste ato representado por, Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal, como Primeiro Outorgante, e;  

A União de Freguesias de Vagos e Santo António, pessoa coletiva número 510 840 760, com 

sede na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 190, 3840-387 Vagos, neste ato representada por, 

Fernando Julião, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, como Segundo Outorgante;  

Cláusula 1.ª  

O Segundo Outorgante compromete-se a assegurar os transportes, no ano letivo de 2018/2019 e 

seguintes, dos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico que frequentem 

os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública da respetiva freguesia, de acordo com 

os pontos seguintes:  
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1) Assegurar o transporte dos alunos dos estabelecimentos de educação e ensino, dos 

níveis suprarreferidos, encerrados no âmbito do programa de reordenamento da rede 

escolar do Ministério da Educação, para os estabelecimentos de ensino recetores, 

sempre que necessário e solicitado pelo Município de Vagos;  

2) Assegurar o transporte dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que beneficiem do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições, sempre que necessário e 

solicitado pelo Município de Vagos;  

3) Assegurar o transporte dos alunos que usufruam das atividades do programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular, sempre que necessário e solicitado pelo 

Município de Vagos;  

4) Assegurar, sempre que possível e compatível com as demais atividades, o transporte 

para visitas de estudo dos estabelecimentos de educação e ensino da Educação Pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da respetiva freguesia ou de outras freguesias do 

concelho, sempre que necessário e quando solicitado pelo Município de Vagos;  

5) Assegurar o transporte em todas as situações que não se encontrem definidas no 

presente protocolo, sempre que tal seja solicitado pelo Município de Vagos e desde que 

tal seja compatível com os demais serviços.  

Cláusula 2.ª  

1) Os serviços referidos nos pontos 1), 2) e 3) da Cláusula anterior serão 

comparticipados da seguinte forma:  

a) Preço por quilómetro (incluindo portagens): € 0,90 (noventa cêntimos);  

b) Acresce ao preço por quilómetro, definido na alínea anterior, a quantia de € 

6,00 (seis euros) por cada hora de serviço, como comparticipação de despesas 

com motorista, quando o mesmo seja solicitado pelo Município de Vagos;  

c) Para todos os transportes em que seja solicitada a presença de um ou mais 

vigilantes, acresce o valor de € 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) por cada 

hora de serviço e por vigilante.  

2) Os pontos 4) e 5) da Cláusula anterior serão comparticipados da seguinte forma:  

a) Preço por quilómetro (incluindo portagens): € 1,00 (um euro);  

b) Acresce ao preço por quilómetro, definido na alínea anterior, a quantia de :  

i) € 6,00 (seis euros) por cada hora de serviço, como comparticipação 

de despesas com motorista, quando o mesmo seja solicitado pelo 

Município de Vagos e o serviço seja efetuado durante a semana;  

ii) € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) por cada hora de serviço, 

como comparticipação de despesas com motorista, quando o mesmo 

seja solicitado pelo Município de Vagos e o serviço seja efetuado 

durante o fim de semana.  
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Cláusula 3.ª  

1) Os pedidos de cedência de autocarro efetuados pelo Primeiro Outorgante serão 

efetuados por correio eletrónico, para o endereço indicado pelo Segundo Outorgante 

devendo conter as seguintes indicações:  

a) A data pretendida para a cedência do autocarro;  

b) Se a cedência referida será efetuada com ou sem motorista;  

c) Se a cedência referida será efetuada com ou sem vigilantes;  

d) Qual o percurso a efetuar, com o maior detalhe possível e, caso seja possível, 

com a previsão da distância a percorrer;  

Cláusula 4.ª  

1) O Segundo Outorgante compromete-se a respeitar a legislação em vigor, que 

regulamenta o transporte coletivo de crianças, sendo da sua responsabilidade quaisquer 

penalizações que decorram do não cumprimento da mesma. 

2) Caso o pedido de cedência seja efetuado sem motorista e sem vigilantes, cabe ao 

Primeiro Outorgante garantir o cabal cumprimento da legislação em vigor aplicável, 

sendo da responsabilidade deste quaisquer penalizações que resultem do incumprimento.  

Cláusula 5.ª  

1) É da responsabilidade do Segundo Outorgante a manutenção do autocarro e dos 

restantes equipamentos afetos ao serviço de transporte, ora protocolado, não 

comportando encargos para o Primeiro Outorgante.  

2) Excluem-se do anterior todos os encargos que resultem de danos em consequência da 

utilização, pelo Primeiro Outorgante, do autocarro sem motorista.  

Cláusula 6.ª  

Caso o pedido de cedência seja efetuado com a necessidade de vigilantes, cabe ao Segundo 

Outorgante a contratação dos vigilantes necessários ao acompanhamento dos transportes a 

realizar, devendo o Segundo Outorgante respeitar a legislação que regulamenta o perfil dos 

vigilantes de transportes coletivos de crianças.  

Cláusula 7.ª  

É da responsabilidade do Segundo Outorgante a rentabilização da viatura, quer nas suas 

atividades, quer em atividades de outras coletividades da freguesia ou do concelho, desde que se 

garanta a inexistência de incompatibilidades entre esses serviços e os serviços de transporte ora 

protocolados.  

Cláusula 8.ª  

1) O presente Protocolo de Cooperação produz efeitos a partir de 1 de Abril de 2018 e 

vigorará pelo período de um ano, podendo ser renovado por iguais períodos, desde que 

os outorgantes indiquem por escrito a vontade de manter os termos do mesmo.  
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2) O presente protocolo poderá cessar desde que qualquer dos outorgantes o denuncie, 

por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias.”; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de outubro de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------- 

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

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

7 – ARTE XÁVEGA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara de 01 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: - 

“PROPOSTA 

O Município de Vagos, ao longo dos últimos anos, tem vindo a investir no setor da pesca artesanal 

praticada nas Praias da Vagueira e Areão, denominada “Arte Xávega”, por considerar que esta atividade 

é de elevada importância do ponto de vista socioeconómico, histórico, cultural e turístico. 

Pese embora esse investimento, a “Arte Xávega” confronta-se com diversos riscos e ameaças, que 

comprometem a sua sobrevivência. Com efeito, trata-se de uma atividade de grande incerteza de 

rentabilidade económica, dada a sua dependência das condições atmosféricas, das limitações de captura 

por imposição de quotas, das dimensões do pescado, das proibições do acesso a algumas zonas de pesca, 

e ainda da ameaça de deixarem de existir pessoas com os conhecimentos e meios necessários para 

viabilizarem esta Arte. 

Assim, é fundamental defender e salvaguardar este património cultural, que está intimamente 

associado à identidade da população local, em particular da população da freguesia da Gafanha da Boa 

Hora. 

Por sua vez, a “Arte Xávega” deve ser vista com um olhar muito atento para o turismo, por forma 

a que este, assente em critérios de qualidade, produza um benefício efetivo na melhoria da qualidade de 

vida da população, e com esta interaja, adquirindo diferentes experiências e pagando para delas usufruir. 

Porém, para que a ação do turismo seja positiva, não podemos correr o risco da artificialização e 

do esvaziamento do contexto real, tanto mais que a “Arte Xávega” é para os pescadores o seu sustento 

diário. 

É assim fundamental desenvolver ações concretas de salvaguarda da “Arte Xávega”, para que seja 

assegurada a sua sustentabilidade socioeconómica, a tradição, o património e a identidade cultural da 

população. 
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De entre essas ações, destaca-se a parceria que está a ser desenvolvida com a EPADRV no sentido 

de, no curto/médio prazo, e durante os meses de Verão, a alagem voltar a ser feita por juntas de bois, à 

semelhança do que era no passado. 

Outra medida prende-se com a necessidade de ser dado início aos procedimentos necessários com 

vista ao registo da “Arte Xávega”, que é praticada no concelho de Vagos, no Inventário Nacional do 

Património Cultural Imaterial. 

Neste contexto, a presente proposta insere-se no âmbito dessas medidas, e pretende ser um 

contributo direto para a melhoria das condições de pesca das Companhas. 

Assim, ao abrigo das atribuições do Município, conferidas pelas alíneas e) e m), do nº 2, do artigo 

23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e das competências materiais da Câmara Municipal, 

constantes das alíneas o), t), u) e ff), do nº 1, do artigo 33º, desse diploma, proponho à Câmara Municipal: 

1º A aprovação de uma contribuição financeira anual, para os anos de 2019 e 2020, no valor de 

€5.000,00, a atribuir a cada uma das Companhas que, nos meses de Verão (época balnear) exerçam 

diariamente a “Arte Xávega” nas Praias da Vagueira e Areão, à exceção dos dias em que as condições do 

tempo o não permita. 

2º Que, no decurso do corrente ano, seja concedido um adiantamento no valor de 50%, para efeitos 

de aquisição e reparação de maquinaria, equipamento e redes.  

Vagos, 1 de outubro de 2018 - O Presidente da Câmara Municipal, (Silvério Rodrigues Regalado, Dr.)”.  

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

1. Aprovar uma contribuição financeira anual, para os anos de 2019 e 2020, no valor de 

7.500,00 € e 5.000,00 €, respetivamente, a atribuir a cada uma das Companhas que, nos meses 

de Verão (época balnear) exerçam diariamente a “Arte Xávega” nas Praias da Vagueira e 

Areão, à exceção dos dias em que as condições do tempo o não permita. 

2. Que, no decurso do corrente ano, seja concedido um adiantamento no valor de 2.500,00 €, 

para efeitos de aquisição e reparação de maquinaria, equipamento e redes. -------------------- 

Deve a DCAJ, 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 03 de outubro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 104.669,51 € (cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove euros e cinquenta e um 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 15 a 28 de setembro de 2018 

- 02 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 02 a 29 de setembro de 2018 - 20 despachos. -------- 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

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

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

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

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2018 ------ 

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

 Informação do CNEDJ, de 28 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que os presentes processos de candidatura cumpriram o estipulado no n.º 1 do artigo 

14.º do PMAAD; 

3. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 07/06/2018 do “Anexo 1 – Critérios 

e Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 

15.º do referido regulamento. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir o apoio 

financeiro constante nos relatórios finais de apuramento do apoio financeiro, em anexo, referentes 

ao subprograma 1 do PMAAD para o ano de 2018, nomeadamente: 

i. Clube de Natação de Vagos: 5.929,00,00€ 

ii. GRECAS Santo António de Vagos: 24.475,10€; ------------------------------------- 

 Número de requisição 2282, no valor de 2.964,50 € (dois mil, novecentos e sessenta e quatro euros 

e cinquenta cêntimos), para o ano em curso e 2.964,50 € (dois mil, novecentos e sessenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos), para exercícios futuros; ----------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 20/2018, de 04 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

 Número de requisição 2283, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), para o ano em curso e 

19.475,10 € (dezanove mil, quatrocentos e setenta e cinco euros e dez cêntimos), para exercícios 

futuros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de outubro de 2018: “À Reunião de 

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

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

 O subsídio no valor de 5.929,00 € (cinco mil, novecentos e vinte e nove euros), ao Clube de 

Natação de Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 O subsídio no valor de 24.475,10 € (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco euros 

e dez cêntimos), ao GRECAS – Associação Desportiva Recreativa Cultural de Santo António.  

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA ANUAL 

DE S. MIGUEL – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 14 de setembro de 2018, requerendo isenção de 

pagamento de todas as taxas inerentes à realização da festa anual de S. Miguel em Soza.  

 Valor das taxas (NAJ) = 135,20 € (cento e trinta e cinco euros e vinte cêntimos); -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 21 de setembro de 2018: 

“Deferido, conforme e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara, 

para ratificação”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA 

(CASDSC) – UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS PELOS 

UTENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ------------------------------------------------------ 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicação da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, de 14 

de setembro de 2018, solicitando “a utilização gratuita da piscina municipal de Vagos e 

da piscina do Colégio de Calvão para o próximo ano letivo 2017/2018, para a prática 

de aulas de hidroterapia com os utentes portadores de deficiência”; ----------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 28 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------- 

“Considerando: 

1. O pedido de isenção do pagamento das taxas de utilização do Complexo 

Municipal de Piscinas, nomeadamente da Piscina Municipal de Vagos e da 

Piscina de Calvão, apresentado pelo Presidente da Direção da Comissão de 

Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, doravante designado por 

CASDSC, Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, em anexo;  

2. Que existe disponibilidade em ambas as piscinas, nos dias e nos horários 

solicitados, para acolher os utentes da CASDSC e que tais utilizações não 

perturbam o normal funcionamento das atividades previstas para os mesmos 

turnos de utilização; 

3. Que o Município de Vagos tem investido na massificação da prática regular e 

orientada de atividade física pelos diversos setores da sociedade, ciente da sua 

importância para a saúde e bem-estar da população; 

4. Que o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo 

Municipal de Vagos prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que excecionalmente 

e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara Municipal de Vagos 

poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do pagamento das taxas 

aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro; 

5. Que uma possível isenção das taxas de utilização a aplicar a estes utentes 

configura-se como uma medida de apoio à prática de atividade física regular e 

orientada por parte de cidadãos portadores de deficiência o que, tendo em conta 

a importância das atividades a desenvolver para a sua qualidade de vida e 

autonomia, poderá ser enquadrada pelo disposto no ponto anterior. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de isentar o 

pagamento das taxas de utilização do Complexo Municipal de Piscinas por parte da 

CASDSC, para a dinamização de atividades de hidroterapia e de natação, durante a 

presente época desportiva, num valor anual previsto de 2.001,75€ (dois mil e um euros e 

setenta e cinco cêntimos).”; -------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (SDJ) = 2.001,75 € (dois mil e um euros e setenta e cinco cêntimos); --- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de outubro de 2018: “À Reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de utilização do 

Complexo Municipal de Piscinas para o ano letivo 2018/2019, por parte da CASDSC. ------------------ 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.3 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE 

DE VAGOS (ASSCSAV) – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – 

AULAS SÉNIOR ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, 

de 06 de setembro de 2018, solicitando a isenção de 50% do valor da taxa de pagamento 

de hidroginástica, para o grupo de idosos, uma vez que, apenas frequentam a piscina 

municipal uma vez por semana; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 28 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------- 

“Considerando: 

1. O pedido de isenção de 50% do pagamento da taxa de utilização referente às 

aulas sénior enviado pela Direção da Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de Vagos, doravante designado por ASSCSAV, em 

anexo;  

2. Que o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos 

não prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor 

previsto para as aulas sénior é de 15.85€, correspondendo a 2 aulas semanais; 

3. Que, de acordo com o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não 

isenta o utente do pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, 

apesar de os referidos utentes frequentarem a piscina apenas uma vez por 

semana, é devido o valor referente à totalidade da mensalidade; 

4. No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que 

excecionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara 

Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do 

pagamento das taxas aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha 

por objetivo o lucro; 

5. Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes 

utentes configura-se como uma medida pontual, no apoio à prática de atividade 
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física regular e orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá 

ser enquadrada pelo disposto no ponto anterior; 

6. Que os referidos alunos serão integrados numa turma sénior já existente – Aula 

Sénior D, na qual o número de vagas permite a frequência das aulas pela 

totalidade dos alunos da ASSCSAV. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de isentar em 

50% o pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes da 

ASSCSAV, num valor anual previsto de 538,90 € (quinhentos e trinta e oito euros e 

noventa cêntimos).”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (SDJ) = 538,90 € (quinhentos e trinta e oito euros e noventa cêntimos);  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de outubro de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção em 50% do pagamento da 

taxa mensal referente à Aula Sénior da ASSCSAV. ------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – LANÇAMENTO DE 

ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 14 de setembro de 2018, requerendo autorização prévia para utilização de 

fogo-de-artifício/lançamento de artefactos pirotécnicos, para o dia 29 e 30 de setembro de 2018, 

para realização da festa anual em honra de S. Miguel; ---------------------------------------------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 20 de setembro de 2018; ------ 

 Informação do NAJ, de 20 de setembro de 2018, concluindo: ------------------------------------------ 

“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos 

do n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artefactos pirotécnicos (balonas e baterias) no terreno situado junto ao Largo de 

S. Miguel, no lugar de Soza, na freguesia de Soza.”; ----------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 20 de setembro de 2018, concluindo: --------------------------------------------- 

“… informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Porém, 

atendendo à data solicitada para o lançamento dos artefactos pirotécnicos, propõe-se que 

autorize o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 21 de setembro de 2018: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara para ratificação”.  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

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

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

6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 9/2018 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, solicitando 

apoio para renda de casa; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 26 de setembro de 2018, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 

12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total;  

 Número de requisição 2281, no valor de 300,00 € (trezentos euros), para o ano em curso e 900,00 

€ (novecentos euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de setembro de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF e o NAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------- 

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

7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA ----- 

 7.1 VERA LÚCIA OLIVEIRA SILVA ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Vera Lúcia Oliveira Silva, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 08 de novembro de 2017; --------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 24 de julho de 2018; ----------------------------------------------- 

 Oficio n.º 1603, de 22 de agosto de 2018, dando cumprimento ao disposto nos artigos 

121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo; ----------------------------------- 

 E-mail dando resposta ao oficio n. 1603, de 03 de setembro de 2018; ---------------------- 

 Informação final do CDCAJ, de 12 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---- 
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“1. A Sra. Vera Lúcia Oliveira Silva, residente na Av. Claudino Santos Costa, Emp. 

Rainha Santa, Bloco 3, 3º Dto, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, 

aqui representada por Virgílio Custódio Oliveira, vem solicitar que seja ressarcida dos 

danos provocados na sua viatura, matrícula 58-EN-69, porque no dia 04/11/2017, pelas 

18.00 horas, quando circulava na Rua Principal (nº 160) na Gafanha da Boa Hora, no 

sentido Sul-Norte, foi obrigada a encostar à direita sem se aperceber que existia uma 

tampa de águas pluviais com ferros salientes que furaram os pneus laterais direitos e a 

obrigaram a chamar o reboque para transportar o carro para a Norauto, para 

reparação/substituição. 

Os danos provocados foram do montante de €137,80. 

2. A este propósito se refere que no mesmo dia, hora e local, a sua mãe, Maria Glória 

Silva Oliveira, também danificou os 2 pneus direitos da sua viatura, matrícula 30-69-

TM, conforme consta do pedido de indemnização de idêntica natureza, apresentado nesta 

Câmara Municipal. Acresce dizer também que, conforme consta do croqui da descrição 

pormenorizada do acidente, que integra a participação/pedido de indemnização, está 

desenhado um carro parado no outro lado da faixa de rodagem. 

3. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 24/07/2018, no sentido do 

indeferimento da pretensão, pelo que procedeu-se à audição da interessada para se 

pronunciar, querendo, sobre essa intenção de indeferimento (ofício 1603, de 

22/08/2018). 

4. Decorrido o prazo da audiência, veio o seu representante, por mensagem enviada em 

03/09/2018, dizer o seguinte: 

“ N.referência 0001063 e 0001064, 

Bom dia, 

Em resposta à v.carta, venho por este meio mostrar a minha indignação, quase 

um ano depois vem dizer que não pagam os danos causados nas viaturas por 

uma tampa partida com ferros salientes na berma da estrada conforme mostra 

nas fotos em v.posse é de lamentar tal decisão, segundo testemunhas já tinham 

alertado a junta da freguesia que mais tarde ou mais cedo ía acontecer um 

acidente visto que não havia qualquer sinalização, logo depois do acontecido 

foi reparada, é sempre assim, tem que acontecer algo para depois agir. Peço 

por favor que analisem esta situação com alguma urgência, visto que já passou 

quase um ano, o meu muito obrigado pela atenção, Cumprimentos,Virgílio 

Oliveira ” 

5. Ora, da leitura da mensagem descrita no ponto anterior, não há qualquer contestação 

aos fundamentos de facto e de direito constantes da informação técnica de 24/07/2018, 
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que foram objeto de audição prévia, nem é acrescentada qualquer informação adicional 

que permita alterar o entendimento constante dessa informação. 

Assim, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 24/07/2018, que aqui se transcreve na parte aplicável da 

conclusão sobre o caso em apreço: 

“(…) O processo, tal como está apresentado, não foi instruído com o Auto de Ocorrência 

da GNR, sobre a constatação do incidente, no local. Esse Auto permitiria, em princípio, 

comprovar que os danos provocados nos pneus teriam sido objetivamente provocados 

por aquela caixa da rede de drenagem de águas pluviais, e não por qualquer outro 

motivo. 

(…) Sem prejuízo do disposto no número anterior, constata-se que a ocorrência teve 

lugar fora da faixa de rodagem, tendo a berma da estrada sido utilizada para outros fins, 

e muito provavelmente, para a condutora se afastar de um carro que estava parado no 

sentido contrário, à semelhança do que aconteceu com a Sra. Maria Glória Silva 

Oliveira. 

(…) Ora, conforme atrás foi descrito nos números 9 e 10, as bermas da estrada não se 

destinam a trânsito de veículos. As mesmas são usadas apenas para acesso aos prédios. 

Aliás, tanto assim é que o seu uso indevido é considerado infração, punível com coima. 

(…) Por outro lado, não podemos afirmar, garantidamente, que a condutora do veículo 

tenha dado cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que 

tenha regulado a velocidade perante as características e estado da via, bem assim às 

outras circunstâncias – designadamente a existência do veículo parado no sentido 

contrário - e que, mesmo assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço 

livre e visível à sua frente, por forma a não ter que se desviar para a berma, e assim 

evitar a ocorrência. 

(…) Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de 

Vagos, no caso em apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de 

causalidade.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 26 de setembro de 2018: 

“Concordo com a proposta apresentada, devendo, a mesma, ser remetida à próxima 

reunião de Câmara, para deliberação”. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação final do CDCAJ, de 12 de setembro de 2018. --------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA ----- 

 7.2 MARIA GLÓRIA SILVA OLIVEIRA -------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Glória Silva Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 08 de novembro de 2017; --------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 24 de julho de 2018; ----------------------------------------------- 

 Oficio n.º 1604, de 22 de agosto de 2018, dando cumprimento ao disposto nos artigos 

121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo; ----------------------------------- 

 E-mail dando resposta ao oficio n. 1604, de 03 de setembro de 2018; ---------------------- 

 Informação final do CDCAJ, de 12 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---- 

“1. A Sra. Maria Glória Silva Oliveira, residente na Rua Principal nº 15 C, na Gafanha 

da Boa Hora, aqui representada por Virgílio Custódio Oliveira, vem solicitar que seja 

ressarcida dos danos provocados na sua viatura, matrícula 30-69-TM, porque no dia 

04/11/2017, pelas 18.00 horas, quando circulava na Rua Principal (nº 160) na Gafanha 

da Boa Hora, no sentido Areão-Vagueira, devido a um carro que estava parado no 

sentido contrário, teve que encostar à berma da estrada e, não se apercebendo que existia 

uma tampa partida de águas pluviais, com ferros salientes, bateu com as rodas laterais 

direitas nesse obstáculo, danificando-as. Os danos provocados foram do montante de 

€150,00. 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 24/07/2018, no sentido do 

indeferimento da pretensão, pelo que procedeu-se à audição da interessada para se 

pronunciar, querendo, sobre essa intenção de indeferimento (ofício 1604, de 

22/08/2018). 

3. Decorrido o prazo da audiência, veio o seu representante, por mensagem enviada em 

03/09/2018, dizer o seguinte: 

“ N.referência 0001063 e 0001064, 

Bom dia, 

Em resposta à v.carta, venho por este meio mostrar a minha indignação, quase 

um ano depois vem dizer que não pagam os danos causados nas viaturas por 

uma tampa partida com ferros salientes na berma da estrada conforme mostra 

nas fotos em v.posse é de lamentar tal decisão, segundo testemunhas já tinham 

alertado a junta da freguesia que mais tarde ou mais cedo ía acontecer um 

acidente visto que não havia qualquer sinalização, logo depois do acontecido 

foi reparada, é sempre assim, tem que acontecer algo para depois agir. Peço 

por favor que analisem esta situação com alguma urgência, visto que já passou 
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quase um ano, o meu muito obrigado pela atenção, Cumprimentos,Virgílio 

Oliveira ” 

4. Ora, da leitura da mensagem descrita no ponto anterior, não há qualquer contestação 

aos fundamentos de facto e de direito constantes da informação técnica de 24/07/2018, 

que foram objeto de audição prévia, nem é acrescentada qualquer informação adicional 

que permita alterar o entendimento constante dessa informação. 

Assim, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 24/07/2018, que aqui se transcreve na parte aplicável da 

conclusão sobre o caso em apreço: 

“(…) O processo, tal como está apresentado, não foi instruído com o Auto de Ocorrência 

da GNR, sobre a constatação do incidente, no local. Esse Auto permitiria, em princípio, 

comprovar que os danos provocados nos pneus teriam sido objetivamente provocados 

por aquela caixa da rede de drenagem de águas pluviais, e não por qualquer outro 

motivo. 

(…) Sem prejuízo do disposto no número anterior, constata-se que a ocorrência teve 

lugar fora da faixa de rodagem, tendo a berma da estrada sido utilizada, alegadamente, 

para a condutora se afastar de um carro que estava parado no sentido contrário. 

(…) Ora, conforme atrás foi descrito nos números 9 e 10, as bermas da estrada não se 

destinam a trânsito de veículos. As mesmas são usadas apenas para acesso aos prédios. 

Aliás, tanto assim é que o seu uso indevido é considerado infração, punível com coima. 

(…) Por outro lado, não podemos afirmar, garantidamente, que a condutora do veículo 

tenha dado cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que 

tenha regulado a velocidade perante as características e estado da via, bem assim às 

outras circunstâncias – designadamente a existência do veículo parado no sentido 

contrário - e que, mesmo assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço 

livre e visível à sua frente, por forma a não ter que se desviar para a berma, e assim 

evitar a ocorrência. 

 (…) Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de 

Vagos, no caso em apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de 

causalidade.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 26 de setembro de 2018: 

“Concordo com a proposta apresentada, devendo a mesma ser remetida à próxima 

reunião de Câmara, para deliberação”. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação final do CDCAJ, de 12 de setembro de 2018. --------------------- 

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

8 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 255.000,00 € – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE ----------------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

9 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – PROC.º DF04CP-2017 – LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO 

CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Empreendendo – Ensino, Formação e Empreendedorismo, Unipessoal, 

Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 de agosto de 2018, solicitando a 

liberação do depósito caução, referente a 5% do montante da adjudicação; --------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 25 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Relativamente ao presente assunto cabe-me informar que os serviços foram prestados na sua 

totalidade, tendo as AAE que prestaram funções durante um período de tempo mais alargado, 

estado em funções até ao dia 6 de julho de 2018.”; ------------------------------------------------------ 

 Informação do CDGF, de 26 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

Sem inconveniente a liberação do depósito caução, devendo a mesma ser autorizada pela Câmara 

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

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de setembro de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação do depósito caução. -------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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10 – ILHAPALAST – SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A. – 

CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVAGOS) ---------- 

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

 Requerimento da empresa ILHAPLAST-Sociedade de Transformação de Plásticos, S.A., a 

apresentar candidatura do seu projeto de investimento, com vista à atribuição de benefícios fiscais 

municipais, em sede de Derrama e Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); ------------------------- 

 Informação da DCAJ, de 25 de setembro de 2018, acompanhada da correspondente minuta do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais, que a seguir se transcrevem; ---------- 

“Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos (PIMVagos), a empresa 

ILHAPLAST-Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., apresenta candidatura do seu projeto 

de investimento, com vista à atribuição de benefícios fiscais municipais, em sede de Derrama e 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). 

Assim, cumpre informar: 

1 – Características gerais da empresa 

A empresa ILHAPLAST-Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., NIPC 504829106, é uma 

sociedade anónima com sede na Zona Industrial de Vagos, que tem como objeto social a 

transformação de plásticos, nomeadamente embalagens plásticas. 

Tem como CAE principal 22220-R3. 

O capital social é de €375.000,00. 

O volume de negócios é superior a 3 milhões de euros. 

Atualmente (2017) possui 31 trabalhadores, sendo 16 homens e 15 mulheres. 

2 – Características do projeto/Investimento 

A pretensão diz respeito às últimas ampliações da unidade industrial instalada na Zona Industrial 

de Vagos, nos lotes 87 e 86. 

Com efeito, a unidade industrial foi inicialmente objeto de licenciamento, em 2006, pelo processo 

de obras particulares nº 246/2006, tendo sido concedido o correspondente alvará de utilização nº 

112/2008, em 17/10/2008. 

Em 2012/2013, a edificação foi objeto de obras de ampliação, tendo sido concedido o 

correspondente alvará de utilização nº 83/2013, em 29/10/2013. 

De 2016 a 2018, a edificação foi novamente objeto de obras de ampliação, tendo sido concedido 

o correspondente alvará de autorização de utilização nº 112/2018, em 15/05/2018. 

Entretanto, está a decorrer o processo de licenciamento de novas obras de ampliação, através do 

processo de obras nº 33/2018. 

A unidade industrial está atualmente instalada nos lotes 86 e 87, descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Vagos sob os números 1390/19940624 e 1391/19940624, respetivamente, da 
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freguesia de Vagos e Santo António, e atualmente (2018) está inscrita na matriz como Lote 87, 

sob o artigo urbano 3423, com a área de 10.215 m² e o valor patrimonial de €612.500,00. 

3 – Verificação de requisitos 

A empresa reúne os requisitos exigidos no artigo 3º, do Regulamento PIMVagos para acesso aos 

benefícios fiscais tributários municipais. No entanto, face ao decurso do tempo, deverão ser 

apresentados – até à data de outorga do contrato de concessão de benefícios fiscais - novos 

documentos sobre a situação contributiva perante a Segurança Social e situação perante a 

Autoridade Tributária. 

Tendo em consideração o exposto no número anterior, a análise da pretensão não teve em 

consideração a totalidade do investimento realizado desde o início do processo, em 2006, mas 

apenas, e tanto quanto possível, a realidade da indústria após 01/10/2015, em virtude de ser esta 

a data de referência para a concessão dos benefícios tributários, conforme exceção prevista no 

regime transitório descrito no artigo 17º, nº1, do referido Regulamento. 

A empresa reúne os requisitos exigidos no artigo 3º, do Regulamento PIMVagos para acesso aos 

benefícios fiscais tributários municipais. No entanto, face ao decurso do tempo, deverão ser 

apresentados – até à data de outorga do contrato de concessão de benefícios fiscais - novos 

documentos sobre a situação contributiva perante a Segurança Social e situação perante a 

Autoridade Tributária. 

Tendo em consideração o exposto no número anterior, a análise da pretensão não teve em 

consideração a totalidade do investimento realizado desde o início do processo, em 2006, mas 

apenas, e tanto quanto possível, a realidade da indústria após 01/10/2015, em virtude de ser esta 

a data de referência para a concessão dos benefícios tributários, conforme exceção prevista no 

regime transitório descrito no artigo 17º, nº1, do referido Regulamento. 

Assim, 

a) No que diz respeito aos recursos humanos, o formulário de candidatura aponta para a 

existência de 41 postos de trabalho no fim do projeto, sendo que, destes, 16 corresponderiam à 

1ª fase do investimento. Porém, consultada a IES-Informação Empresarial Simplificada, 

respeitante ao ano de 2017, constata-se a existência de 31 trabalhadores, sendo 16 do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino. Ora, tendo em consideração o facto do investimento desta 

segunda fase estar em fase adiantada de execução (conclusão), bem assim o facto do período de 

execução das obras respeitantes à última ampliação (Procº obras nº 33/2018) ser de apenas 2 

meses, a opção foi a de considerar como 15 o número de postos de trabalho a criar (sendo de 16 

o correspondente à fase inicial). Desta forma, caso a empresa venha a adquirir mais 

trabalhadores, e consequentemente possa alterar os pressupostos da atual análise, com eventual 

melhoria de benefício fiscal, então o assunto será novamente objeto de apreciação, e eventual 

revisão, na oportunidade, aquando da monitorização prevista no artigo 13º, do Regulamento. 
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b) No que diz respeito ao investimento, o formulário de candidatura aponta para um investimento 

de €2.300.000,00. Porém, tendo em consideração a IES-Informação Empresarial Simplificada 

constata-se que o ativo fixo tangível era de €1.740.148,06, e a informação adicional que foi 

solicitada revela a compra de ativos em 2016/2017, no montante de €1.146.049,44. Assim, a 

opção foi a de considerar o valor respeitante ao ativo fixo tangível. Importa salientar, porém, 

que, para efeitos de cálculo do benefício fiscal, qualquer um dos montantes referidos não altera 

o valor da classificação final do projeto, neste parâmetro.  

c) Quanto ao tempo de implementação do projeto, a execução da última ampliação (conforme 

consta do processo de obras) tem o prazo de dois meses. 

d) Quanto à sede da empresa, e conforme atrás foi descrito, a mesma é na Zona Industrial de 

Vagos. 

4 – Classificação do projeto/Investimento 

Tendo em vista apurar a classificação final do projeto, conforme determina o artigo 7º, do 

Regulamento PIMVagos, constata-se o seguinte: 

a) PT - Número de postos de trabalho – 15, representando 50%; 

b) VI - Volume do Investimento - €1.740.148,06 (75%) 

c) TI - Tempo de Implementação do Projeto – Já executado/em conclusão (100%) 

d) SE - Empresa sediada no concelho de vagos – Sim (100%) 

Assim, a Classificação Final do Projeto (CP) é a seguinte: 

CP = 50% x 0,40 + 75% x 0,30 + 100% x 0,20 + 100% x 0,10 = 72,50% 

5 – Benefícios fiscais 

Por aplicação dos parâmetros consagrados no artigo 8º, do Regulamento PIMVagos, e tendo 

em conta a Classificação Final do Projeto (72,50%), os benefícios fiscais a conceder serão pelo 

prazo de 3 anos. 

6 – Outras informações 

a) A presente candidatura insere-se no regime transitório previsto no artigo 17º, do 

Regulamento PIMVagos; 

b) No que diz respeito ao impacto, de uma decisão favorável, nas receitas municipais, o 

benefício fiscal anual de IMI será de €1.837,50, correspondente a 0,3% do valor 

patrimonial atual do prédio 3423-U (€612.500,00), e, em matéria de Derrama, a 

informação disponível, constante da IES-Informação Empresarial Simplificada, é a de 

que o valor da derrama apurado, respeitante ao exercício de 2017, foi de €5.082,43. 

7 – Conclusão 

A candidatura apresentada pela ILHAPLAST-Sociedade de Transformação de Plásticos, S.A., 

reúne os requisitos fixados no Regulamento PIMVagos, para a concessão de benefícios fiscais 

em sede de Derrama e IMI, pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2018 a 2020. 
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PARECER 

Assim, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no nº 1, do artigo 

9º, do Regulamento PIMVagos, atribua ao investimento o estatuto de Projeto de Interesse 

Municipal de Vagos, concedendo à empresa ILHAPLAST-Sociedade de Transformação de 

Plásticos, S.A., os benefícios fiscais de isenção de Derrama e IMI, nos termos atrás expostos, bem 

assim que aprove a minuta do respetivo contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais, conforme documento que se anexa à presente informação, concedendo, ao mesmo 

tempo, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal, todos os poderes 

necessários para a sua outorga, em nome e representação do Município de Vagos.”; -------------- 

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

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

O Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos (PIMVagos) define os critérios a 

adotar pela Câmara Municipal de Vagos no que concerne à classificação dos projetos de 

investimento classificados como de interesse municipal para o concelho, com o objetivo de 

conceder isenções de tributos municipais, ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição 

da República Portuguesa (poder regulamentar) e da alínea d) do artigo 15º (poderes tributários) 

e dos números 2 e 3, do artigo 16º (isenções e benefícios fiscais), da Lei n.º73/2013, de 3 de 

setembro (regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). Esse 

Regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal de Vagos, por deliberação de 29/06/2017, 

sob proposta da Câmara de 14/06/2017, e publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 189, de 

29 de setembro de 2017.  

Assim,  

Entre: 

Primeiro Outorgante: Silvério Rodrigues Regalado, Dr., casado, natural da freguesia de Soza, 

concelho de Vagos, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, e nessa qualidade outorgando em 

nome e representação do MUNICÍPIO DE VAGOS, NIPC 506 912 833, com poderes para o ato, 

conforme deliberação do órgão executivo municipal de …. /…… /2018. 
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E 

Segundo Outorgante: Jorge Humberto Azevedo de Jesus, titular do cartão de cidadão nº 

08409689, válido até 09/05/2022, na qualidade de Administrador da empresa ILHAPLAST-

Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., adiante designada apenas por ILHAPLAST, 

pessoa coletiva número 504829106, com o capital social de trezentos e setenta e cinco mil euros, 

com sede no Lote 87, da Zona Industrial de Vagos.  

É celebrado o presente contrato de concessão de benefícios tributários, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Âmbito do contrato e condições de acesso aos benefícios fiscais 

1. O presente contrato tem por objeto a concessão pelo Município de Vagos à ILHAPLAST, de um 

benefício tributário de isenção de Derrama e de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, ao 

abrigo do Regulamento PIMVagos, publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 189, de 29 de 

setembro de 2017. 

2. A ILHAPLAST solicitou a concessão de benefícios tributários previstos no Regulamento 

PIMVagos, relativamente à ampliação de uma unidade industrial para a transformação de 

plásticos, nomeadamente embalagens plásticas. 

3. A concessão de benefícios tributários municipais foi aprovada por deliberação da Câmara 

Municipal de …… /…../2018. 

Cláusula 2ª 

Objetivos e metas do projeto de interesse municipal 

O projeto de investimento objeto do presente contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais, consubstancia a concretização do projeto de investimento descrito na cláusula 

antecedente, com as seguintes características gerais: 

 Número de postos de trabalho: 15 

 Montante do investimento: € 1.740.148,06 

 Prazo para a implementação do projeto: Já executado/em conclusão 

 Empresa com sede no concelho de Vagos. Sim 
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Cláusula 3ª 

Benefícios tributários 

1. Os benefícios tributários a conceder pelo Município de Vagos à ILHAPLAST são os seguintes: 

a) Isenção de Derrama pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2018 a 

2020; 

b) Isenção de IMI pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2018 a 2020, 

relativamente ao prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo 3423, da freguesia 

de Vagos e Santo António. 

2. As isenções referidas no número anterior poderão, eventualmente, ser objeto de uma única 

prorrogação, por igual período, mediante pedido fundamentado a ser apresentado pela entidade 

beneficiária com 6 meses de antecedência do termo do prazo de isenção concedido pelo presente 

contrato, e desde que não haja incumprimento que conduza à resolução do mesmo. 

Cláusula 4ª 

Acompanhamento e Fiscalização 

1. O Segundo outorgante aceita que o Município de Vagos proceda, através do Gestor de Projeto 

nomeado para a gestão do procedimento, ao acompanhamento e à fiscalização da implementação 

do projeto de investimento, em vista à boa execução e cumprimento das obrigações resultantes 

deste contrato. 

2. O acompanhamento e a fiscalização, referidas no número anterior, serão efetuadas através de 

visitas ao local onde o projeto se desenvolve, da verificação dos documentos comprovativos da 

sua execução, bem como da realização de auditorias técnico-financeiras ao projeto, no que se 

refere aos parâmetros objeto de apreciação na candidatura. 

Cláusula 5ª 

Obrigações do Promotor 

Pelo presente contrato a ILHAPLAST obriga-se a: 

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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b) Prestar ao Município de Vagos, semestralmente, relatório de execução do projeto de 

investimento, indicando a execução física do projeto e remetendo a demais 

documentação necessária, para comprovar os pressupostos referidos aquando da 

avaliação da candidatura. 

c)  Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal e a Segurança 

Social; 

d) Comunicar ao Município de Vagos qualquer alteração ou ocorrência que ponha em 

causa os pressupostos relativos às condições de acesso que permitiram a aprovação da 

candidatura, bem como a sua realização; 

e) Comunicar por escrito ao Município de Vagos mudanças de domicílio ou sede, no prazo 

de 10 dias contados a partir da data de ocorrência. 

Cláusula 6ª 

Renegociação do contrato 

1. O presente contrato poderá ser renegociado, através de aditamento, quando haja necessidade de 

introduzir modificações decorrentes de algum evento que altere substancialmente as 

circunstâncias em que as partes fundaram a sua vontade de contratar.  

2. Qualquer alteração contratual decorrente da renegociação prevista no número anterior fica 

sujeita aos critérios utilizados na apreciação da candidatura. 

Cláusula 7ª 

Resolução do contrato 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das obrigações assumidas, confere ao Município de 

Vagos o direito de resolver o presente contrato, nos seguintes casos: 

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

fixados, por facto que lhe seja imputável;  

b) Prestação de informações falsas ou viciação de dados fornecidos na apresentação, 

apreciação e acompanhamento do projeto.  

Artigo 8.º 

Efeitos da resolução do contrato 
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1. A resolução do contrato nos termos previstos no artigo anterior implica a perda total dos 

benefícios tributários concedidos ao segundo outorgante, 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 do tributo, do pagamento, nos termos da lei, das importâncias correspondentes 

às receitas não arrecadadas, acrescidas de juros compensatórios.  

2. Na falta de pagamento, dentro do prazo de 30 dias referido no número anterior, o primeiro 

outorgante procede à instauração do respetivo procedimento executivo.  

Este contrato foi elaborado em duplicado, ficando um para o Município de Vagos, e o outro para 

a ILHAPLAST. 

Vagos, …. de …………. de 2018.”; --------------------------------------------------------------------------  

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

1. Ao abrigo do disposto no nº 1, do artigo 9º, do Regulamento PIMVagos, atribuir ao 

investimento o estatuto de Projeto de Interesse Municipal de Vagos, concedendo à 

empresa ILHAPLAST-Sociedade de Transformação de Plásticos, S.A., os benefícios 

fiscais de isenção de Derrama e IMI, nos termos atrás expostos, ou seja: 

a) Isenção de Derrama pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2018 a 

2020; 

b) Isenção de IMI pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2018 a 2020, 

relativamente ao prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo 3423, da 

freguesia de Vagos e Santo António. 

2. Aprovar a minuta do contrato de concessão de benefícios tributários municipais, 

conforme documento anexo à referida informação, concedendo ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, ou seu substituto legal, todos os poderes necessários para a sua 

outorga, em nome e representação do Município de Vagos. 

3. Que, posteriormente, se dê conhecimento do contrato à Assembleia Municipal, em 

cumprimento do disposto no artigo 12º, do Regulamento PIMVagos. ------------------------ 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – PROC. º E14/2017 – APROVAÇÃO A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – PARECER N.º 01 – ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO ----------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 21 de setembro de 2018, para efeitos de 

aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 21 de setembro de 2018: “Pode o Dono de Obra aprovar o 

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança de Obra. Após aprovação deve ser dado conhecimento aos interessados”; ------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 25 de setembro de 2018: “Aprovo. À reunião 

de Câmara para ratificação”. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SALGUEIRO E FONTÃO – PROC.º E08/2017 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Receção Provisória, de 26 de junho de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 21 de setembro de 2018; ------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 25 de setembro de 2018: “ Junto se anexa informação da fiscalização e 

respetivo auto de receção provisória da empreitada “Beneficiação de Arruamentos em Salgueiro 

e Fontão”. Deve o Dono de Obra, se assim o entender, aprovar/homologar a receção da obra.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de setembro de 2018: “ À Reunião 

de CM”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória, nas 

condições da informação da fiscalização. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS – PROC.º E11/2017 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 26 de junho de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 21 de setembro de 2018; ------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 25 de setembro de 2018: “ Junto se anexa informação da fiscalização e 

respetivo Auto de Receção Provisória da empreitada “Beneficiação e Reparação de 

Arruamentos”. Deve o Dono de Obra, se assim o entender, aprovar/homologar o mesmo”; ------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de setembro de 2018: “ À Reunião 

de CM”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória, nas 

condições da informação da fiscalização. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PISTA CICLÁVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º E03/2017 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Conta Final da empreitada, de 14 de junho de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 21 de setembro de 2018; ------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 25 de setembro de 2018: “Junto se anexa a Conta Final da empreitada 

“Pista Ciclável da Praia da Vagueira”. Deve o Dono de Obra aprovar/homologar a mesma.”; - 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de setembro de 2018: “ À Reunião 

de CM”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 
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Deve a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA FERNANDA SANTOS – PROC.º 85/18 – PARDEIROS – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ----------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Fernanda Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 13 

de setembro de 2018, juntando elementos ao processo 85/18; ------------------------------------------ 

 Informação do NFM, de 14 de setembro de 2018, concluindo: ----------------------------------------- 

“entende-se que o presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por 

parte da Câmara Municipal, por forma a decidir sobre a legalização das obras realizadas.”  

 Parecer da CDU, de 25 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“…Concordo com a informação prestada… não se vendo inconveniente na legalização das obras, 

devendo contudo ser submetido o processo a deliberação da CM, nos termos dos artigos 34º a 36º 

do RMUE 102ºA, do RJUE. …”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de setembro de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização de muro, conforme 

pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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 Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

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

quarenta e nove minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


