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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2019, de 03 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de maio de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e oito 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 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para referir que as pessoas de Ponte 

de Vagos e arredores têm-se queixado de multas por parte da G.N.R. Pressupõe que seja por causa 

das obras da estrada de Rines/Sanchequias e pela redução de espaços para estacionar. É possível 

a autarquia fazer alguma intervenção do ponto de vista de sensibilização no comando da GNR, 

sobre essas matérias? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcinia Martins Sereno, para deixar uma palavra de agradecimento 

à Associação Charcos & Companhia e à Balsa que promoveram a limpeza da praia no passado dia 

01 de maio. Foi uma boa ação e com mais intervenientes do que no ano passado. Agradece ainda 

a participação das senhoras Vereadoras, eng.ª Sara Caladé e dr.ª Susana Gravato. ------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 05, 06, 07, 08 e 09, de 21 de fevereiro, 07 e 21 de março e 04 e 15 

de abril de 2019, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por 

todos os membros da Câmara Municipal 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 Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, não votou a proposta da ata n.º 5/2019, de 21 

de fevereiro, pois não esteve presente na reunião. ------------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou a proposta da 

ata n.º 6/2019, de 07 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de maio de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 43.399,82 € (quarenta e três mil, trezentos e noventa e nove euros e oitenta e dois cêntimos). - 

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 6 a 13 de abril de 2019 – 

01 despacho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) – No período de 6 a 13 de abril de 2019 – 07 despachos. ------------ 

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 – SUBSÍDIO 2019  

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

 Comunicação da Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, de 15 de abril de 

2019, solicitando um subsídio para apoio às atividades a desenvolver em 2019; ---------- 

 Relatório da DCAJ, datado de 26 de abril de 2019; -------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1171 no valor 4.000,00 € (quatro mil euros); ---------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 26 de abril de 2019: «À Reunião de 

Câmara» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Rancho Folclórico de Fonte 

de Angeão, um subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros) para apoio às atividades a 

desenvolver em 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DE SURFISTAS DE VAGOS – SURF NA VILA - 2019 ---------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 29 de abril de 2019, propondo a atribuição de apoio 

logístico/técnico e de um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------- 

 Requisição n.º 1175, no valor de 1.000,00 € (mil euros); -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 29 de abril de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

à Associação de Surfistas de Vagos, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros) para o evento 

“Surf na Vila - 2019”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Devem a DGF e o NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

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

3.3 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

DESLOCAÇÃO A TORONTO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, de 12 de abril de 2019, solicitando apoio financeiro no valor de 

805,00 €, correspondente ao valor da viagem de deslocação a Toronto; -------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 15 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Pretensão: 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vagos (AHBVV) pretende a 

atribuição de um subsídio, no valor de €805,00, destinado a suportar as despesas com a 

deslocação a Toronto, no âmbito da Ação de Angariação de Fundos promovida pela 

Comunidade Portuguesa, em Toronto, Canadá. Mais refere que está a proceder à 

requalificação do seu Quartel, facto que, associado à necessidade de aquisição de novas 

viaturas, este montante é especialmente relevante para a gestão financeira da 

Associação, designadamente para ocorrer a dificuldades momentâneas de tesouraria.  

Enquadramento jurídico: 

Nos termos do disposto no nº2, do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, nomeadamente 

da proteção civil (alínea j)), tendo as câmaras municipais competências materiais que se 

traduzem em deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes [alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º].  

Parecer: 

1- A AHBVV é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, com 

personalidade administrativa e sem fins lucrativos; 

2- A AHBVV tem como escopo principal a proteção de pessoas e bens, 

designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos, bem como extinção 

de incêndios, no concelho de Vagos e fora dele, quando solicitado; 

3- Tendo em consideração os princípios constantes do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às Associações, publicado no DR, 2.ª Série, Nº 205, de 23 de 

outubro de 2013, e em particular o disposto no nº 2, do artigo 4º, à Câmara 

Municipal de Vagos fica reservado o direito de conceder subsídios e apoios 
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financeiros extraordinários, como é o caso, mediante proposta devidamente 

fundamentada desde que:  

a) Razões de relevante interesse público o justifiquem; 

b) Sejam aprovados por unanimidade. 

Perante tudo o atrás exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, caso 

a Câmara Municipal, no uso dos poderes discricionários, entenda que as razões 

apresentadas pela AHBVV reúnem os pressupostos subjacentes para a atribuição do 

subsídio extraordinário, bem assim a fixação do respetivo montante. 

Previamente à tomada de decisão, dever-se-á proceder à respetiva cabimentação 

orçamental.”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 1056, no valor de 805,00 € (oitocentos e cinco euros); ---------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 15 de abril de 2018: “À Reunião 

De C.M.”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, um subsídio no valor de 805,00 € (oitocentos e cinco euros). ---------------------- 

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

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

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

3.4 CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO – “OS SABICHÕES” -------------------- 

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

 Comunicação do Centro de Educação e Recreio, de 24 de abril de 2019, solicitando a 

atribuição de um subsídio no valor de 2.000 euros, para custear a atividade “Os 

Sabichões”; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DCAJ, de 26 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“… 

1. Pretensão – a Associação CER – Centro de Educação e Recreio de Vagos, 

doravante designada por Associação, pretende a atribuição de um subsídio, no 

valor total de €2.000,00, para a realização do Concurso Cultural Inter-

Freguesias “Os Sabichões” 2019. 

2. Documentação de apoio - A análise da pretensão foi efetuada com base na 

documentação constante do processo, designadamente da ata de tomada de 

posse dos órgãos sociais, do parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de 

Contas de 2018, do projeto do referido concurso e dos Estatutos da Associação. 
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Não foi apresentada a ata de aprovação do plano de atividades e orçamento 

para 2019. 

3. Natureza jurídica – A Associação CER – Centro de Educação e Recreio de 

Vagos, Pessoa Coletiva nº 501 270 981, é uma associação sem fins lucrativos, 

constituída em 12/02/1939, com sede na Rua António Carlos Vidal, n.º 11, em 

Vagos, e tem como atividade principal o desenvolvimento de educação 

intelectual e moral dos sócios, por meios de conferências, torneios, leitura, 

concertos musicais e jogos, bem como atividades recreativas, culturais e sociais 

dos seus associados. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise relatório de contas do ano 2018, é de referir que a Associação: 

 Conseguiu um aumento de 19% da receita em relação ao ano 2017, 

que se traduz num aumento de €5.063,07; 

 Teve um aumento da despesa de 16% em relação a 2017, devido ao 

aumento da aquisição de serviços aos jornais, festas e outros (conta 

62682); 

 Transitou com um saldo positivo de €14.160,74, que se encontra 

dividido por valores monetários existentes no caixa (€569,92), por 

valores depositados à ordem (€3.407,40) e à prazo (€10.183,42) em 

Instituições Bancárias. 

b) Sobre o projeto para o concurso cultural Inter-freguesias “Os Sabichões” 

2019, é de referir o seguinte: 

 Tem como objetivos culturais promover e divulgar a cultura dentro dos 

limites do Concelho de Vagos, fomentar o intercâmbio cultural entre 

freguesias e desenvolver uma disponibilidade pedagógica nas várias 

áreas do conhecimento; 

 Como objetivos sociais é de referir que a Associação pretende 

dinamizar o convívio entre freguesias, incentivar os jovens à 

organização de novas iniciativas, proporcionar a possibilidade de 

novos contatos, conhecimentos e amizades, entre outros; 

 Sendo esta edição comemorativa será realizada nas instalações da 

Associação onde, em 1997, teve início o referido concurso, ou seja, no 

Centro de Educação e Recreio de Vagos. 

c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do RECSARH, como sejam o 

caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação artística, a 

difusão/reprodução cultural e intervenção social, permitem concluir que a 

Associação é uma mais-valia quer através da realização de conferências, 
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leituras, concertos musicais, bem como através da realização de atividades 

recreativas, culturais e sociais, cumprindo, assim, os requisitos para a 

atribuição do subsídio. 

d) Junto, em anexo, o correspondente quadro de análise de resultados. 

Face o exposto, cumpre-me, ainda, informar o seguinte: 

Com a ressalva do referido na parte final do disposto no n.º 2, o pedido encontra-se 

devidamente instruído, pelo que 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 

A Associação CER – Centro de Educação e Recreio de Vagos, assim como o respetivo 

plano de pagamentos. 

Dever-se-á, previamente, proceder a respetiva cabimentação orçamental.”; -------------- 

 Requisição n.º 1174 no valor 2.000,00 € (dois mil euros); ------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de abril de 2019:“À reunião de 

Câmara. Proponho subsídio de 2.000 Euros (dois mil Euros) ”. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao CER, um subsídio no valor de 

2.000,00€ (dois mil euros) para a realização de “Os Sabichões”. ---------------------------------------------- 

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

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

4 – PLACACEM, LD.ª – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 50 e 52 – PROJETO DE 

INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVAGOS) --------------------------------------------------------

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

 Requerimento da empresa PLACACEM, Ld.ª, datado de 28 de dezembro de 2018, requerendo 

benefícios contratuais ao investimento nos termos do Regulamento PIM Vagos; -------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 25 de janeiro de 2019, concluindo pela necessidade de apresentação de 

documentação e informação necessários para cumprimento do Regulamento PIMVagos; ---------- 

 Notificação, em 29 de janeiro de 2019, à empresa PLACACEM, Ld.ª, na sequência da informação 

de 25 de janeiro de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requerimento da empresa PLACACEM, Ld.ª, datado de 1 de fevereiro de 2019, dando resposta à 

notificação de 29 de janeiro de 2019 e apresentando a documentação e a informação solicitados; - 

 Parecer do CDCAJ, de 27 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
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«Assunto: PLACACEM, LDA – Candidatura a Projeto de Interesse Municipal de Vagos 

(PIMVagos) 

1. Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal de Vagos (PIMVagos), a 

empresa PLACACEM, LDA, apresentou candidatura do seu projeto de investimento, com vista 

à atribuição de benefícios fiscais municipais, em sede de Derrama e Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI). 

2. Sobre essa candidatura recaiu a informação de 25/01/2019, em que concluía que a referida 

empresa deveria apresentar informação adicional para que, objetivamente, pudesse ser atribuída 

classificação ao projeto de investimento, pelo que deveria apresentar a seguinte documentação: 

a) Modelo 22 do IRC, do último exercício; 

b) IES-Informação Empresarial Simplificada do último exercício; 

c) Projeto de Investimento, com a descrição das correspondentes aplicações relevantes 

(terrenos, maquinaria, equipamentos, etc), e respetivos valores; 

d) Outra informação e documentação tida por conveniente, designadamente para efeitos de 

verificação dos requisitos de candidatura e apuramento da classificação final do projeto de 

investimento. 

3. Notificada para esse efeito, através do ofício nº 159, de 29/01/2019, veio a empresa, em 

01/02/2019, apresentar o Modelo 22 do IRC, do último exercício; a Informação Empresarial 

Simplificada do último exercício; um resumo económico-financeiro; e, um quadro de 

investimentos, não tendo apresentado, propriamente, o Projeto de Investimento. 

4. No que diz respeito aos postos de trabalho, refere que atualmente trabalham na empresa 3 

trabalhadores (gerentes), prevendo-se que no final do corrente ano sejam de 8, e, no final de 2020, 

sejam 20. 

Assim, tendo em consideração a recente informação, cumpre informar: 

1 – Características gerais da empresa 

 

a) A empresa PLACACEM, LDA, Pessoa Coletiva nº 514436778, é uma sociedade por 

quotas, com sede na Rua Infante D. Pedro, Urbanização Taipal, fração E, freguesia de 

Montemor-o-Velho e Gatões, 3140-262 Montemor-o-Velho. 

b) Tem como objeto social a fabricação e comercialização de painéis e placas para a 

construção e acessórios. 

c) O capital social é de €455.000,00 e o CAE Principal é 23690-R3 – Fabricação de outros 

produtos de betão, gesso e cimento. 

d) Esta empresa é proveniente da alteração do contrato de sociedade da anterior 

PLACACEM, Unipessoal, Lda, que foi registado em 26/11/2018. 

e) A gerência está a cargo de Rodrigo Rey Catalan, Stefan Franz Trojer e Kent Douglas 

Ward, e a forma de obrigar a sociedade é com a assinatura conjunta de 2 gerentes. 
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f) Atualmente, tem 3 trabalhadores (gerentes). 

g) Tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social. 

h) Tem a situação tributária regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

2 – Características do projeto/Investimento 

 

a) O investimento que se pretende realizar diz respeito à criação de uma unidade industrial 

para a fabricação e comercialização de placas de cimento ligeiras e os seus produtos 

complementares, nos lotes 50 e 52 da Zona Industrial de Vagos, com a construção de uma 

nave nova de 2090 m² e reacondicionamento de uma nave de 1250 m². 

b) Prevê-se um volume de investimento de €2.900.000,00, com a criação de 15 postos de 

trabalho, até ao final de 2020. 

c) A data prevista de conclusão do investimento é 31/10/2019. 

d) Os registos prediais dos lotes 50 e 52, datados de 30/11/2018, estão em nome da 

empresa. 

e) Consultada a caderneta predial urbana, constata-se, com referência ao ano de 2018, 

que os lotes 50 e 52 têm o valor patrimonial de €192.750,00 e €89.390,00, respetivamente. 

f) A empresa requereu à Câmara Municipal de Vagos licenciamento para a realização de 

obras de ampliação de unidade industrial nos referidos lotes 50 e 52, a coberto do processo 

de obras nº 170/18. 

g) De acordo com a Estimativa de Custo constante do referido processo de obras, prevê-

se que o custo da execução das obras é de €290.000,00. 

h) À data de 25/03/2019, o projeto de arquitetura da edificação, a que se refere o citado 

processo de obras, não estava aprovado. 

 

3 – Verificação de requisitos 

 

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

acesso aos benefícios fiscais tributários municipais. 

 

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 (50%); 

b) VI - Volume do Investimento - €2.900.000,00 (100%) 

c) TI - Tempo de Implementação do Projeto – 10 meses (100%) 

d) SE - Empresa sediada no concelho de vagos – Não (0%) 
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Assim, a Classificação Final do Projeto (CP) é a seguinte: 

CP = 50% x 0,40 + 100% x 0,30 + 100% x 0,20 + 0% x 0,10 = 70,00% 

 

5 – Benefícios fiscais 

 

Por aplicação dos parâmetros consagrados no nº4, do artigo 8º, do Regulamento 

PIMVagos, e tendo em conta a Classificação Final do Projeto (70,00%), os benefícios 

fiscais a conceder serão pelo prazo de 3 anos.  

 

6 – Outras informações 

 

No que diz respeito ao impacto de uma decisão favorável, nas receitas municipais, os 

benefícios fiscais anuais serão de: 

a) Quanto ao IMI: 

- Lote 50 – artigo U-2661 - Valor patrimonial em 2018 - €192.750,00 – 0,3% = €578,25; 

- Lote 52 – artigo U-2185 - Valor patrimonial em 2018 - € 89.390,00 – 0,3% = €268,17. 

b) Quanto à Derrama, não é possível prever esse impacto, em virtude de se tratar de uma 

empresa recentemente constituída, cujos dados históricos têm pouca relevância nesta 

matéria. 

 

7 – Conclusão 

 

A candidatura apresentada pela empresa PLACACEM, LDA, 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 2019 a 2021. 

 

PARECER 

Perante o exposto sou do seguinte parecer: 

a) 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 PLACACEM, LDA, os benefícios fiscais de isenção de Derrama e 

IMI, nos termos atrás expostos. 

b) Que o respetivo contrato de concessão de benefícios tributários municipais seja 

aprovado e outorgado somente após a data da concessão do alvará de licença da edificação, 

e dentro do prazo de 180 dias, conforme determinado pelo nº 3, do artigo 10º, do 

Regulamento PIMVagos. 

c) Que, da decisão que vier a ser tomada, seja dado conhecimento à referida empresa.»; - 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 19 de abril de 2019: «À Reunião de Câmara 

Municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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 PLACACEM, Ld.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 2019 a 2021; ---- 

b) Isenção de IMI pelo período de 3 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2021, 

relativamente aos prédios urbanos, inscritos na matriz sob os artigos U-2661 e U-2185, da 

freguesia de Vagos e Santo António. ------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, que o contrato de concessão de benefícios tributários municipais 

seja aprovado e outorgado somente após a data da concessão do alvará de licença da edificação, e 

dentro do prazo de 180 dias, conforme determinado pelo nº 3, do artigo 10º, do Regulamento 

PIMVagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta deliberação deve ser dado conhecimento à empresa PLACACEM, Ld.ª. --------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 8.ª FASE – REVISÃO 02 – RATIFICAÇÃO ------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 01 de abril de 2019, para efeitos de aprovação;  

 Informação da DPOP, de 02 de abril de 2019, concluindo:“…Face ao que antecede, sem 

inconveniente na aprovação do plano em questão pelo dono de obra. …”; --------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 04 de abril de 2019: “De acordo c/ informação da fiscalização, pode o 

Dono da Obra aprovar, se assim o entender, aprovar o PST – 8ª fase – Revisão 02.”; ------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de abril de 2019: “Aprovo. À Reunião de C.M. 

para ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

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

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

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

2 – INTERVENÇÃO DE CORREÇÃO TORRENCIAL – LEVADAS DO BOCO – PROC.º E04/2018 

– RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Auto de Receção Provisória, de 29 de março de 2019; --------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 05 de abril de 2019: “Junto se remete o Auto de Receção Provisoria da 

empreitada em epígrafe, para que o mesmo possa ser aprovado/homologado pelo Dono de Obra”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de abril de 2019: “À Reunião de 

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

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

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – DYNAMIC BREEZE – UNIPESSOAL, LDª – PROC.º OEC 169/18 – CANTO DE BAIXO – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ----- 

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

 Requerimento de Dynamic Breeze – Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 21 de março de 2019, juntando elementos ao processo; -------------------------------- 

 Informação do NFM, de 03 de abril de 2019, concluindo: ----------------------------------------------- 

“…Conclusão 

8. Face ao exposto: 

8.1 Entende-se que o presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final 

por parte da Câmara Municipal, por forma a que a mesma decida sobre a implantação proposta. 

8.2 Caso entenda a Câmara Municipal decidir favoravelmente em relação ao referido no subponto 

anterior, entende-se que o projeto de arquitetura reúne condições para aprovação.”; - 
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 Parecer da CDU, de 03 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, será de submeter a deliberação da CM, quanto à 

aceitação da implantação proposta. Será de acrescentar que, a ampliação da edificação, 

adjacente ao limite nascente do terreno, possui um piso. À consideração superior, sendo que, caso 

recaia decisão favorável, o projeto de arquitetura reúne condições de aprovação, de acordo com 

o ponto 8.2 da referida informação.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de abril de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, bem como o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

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

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

2 – JOSÉ ARLINDO ALVES ABREU – PROC.º OEC 87/18 – AV. CLAUDINO SANTOS COSTA, 

N.º 7 – PRAIA DA VAGUEIRA – EDIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 – MARIA HELENA FERREIRA OLIVEIRA – PROC.º OEC 44/18 – CARVALHAIS – PONTE 

DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ---------------- 

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

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

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

4 – CARLOS MANUEL SIMÕES NEVES – PROC.º OEC 178/18 – CARVALHAIS – PONTE DE 

VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Carlos Manuel Simões Neves, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 20 de março de 2019, juntando elementos ao processo; --------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 26 de março de 2019; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 15 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
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“Remeto para a informação prestada em 26/3/19, na qual concordo com a informação … Assim…, 

deverá o processo ser submetido a deliberação da CM, nos termos do artigo 34º do RMUE, para 

decidir simultaneamente quanto à legalização das obras e à autorização de utilização 

pretendida….”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de abril de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação do NFM, de 26 de março de 2019; 

o O parecer da CDU, de 15 de abril de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – FERNANDO MARTINS SEROTO – PROC.º OEC 185/18 – CARVALHAIS – PONTE DE 

VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Fernando Martins Seroto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

10 de abril de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------------------------- 
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 Informação do NFM, de 10 de abril de 2019, concluindo: “… Face ao exposto, entende-se que o 

presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara 

Municipal, por forma a que, a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras 

realizadas e a utilização do edifício.”; --------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 18 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… Assim, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, será de submeter 

o processo a reunião da CM, para deliberar sobre a legalização das obras de alteração do arrumo 

agrícola e sobre a autorização de utilização pretendida. …”; ------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de abril de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação do NFM, de 10 de abril de 2019; 

o O parecer da CDU, de 18 de abril de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – ANTÓNIO FREIRE REIGOTA E JORGE LUÍS FREIRE REIGOTA – PROC.º OLOU 04/18 – 

VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de António Freire Reigota e Jorge Luís Freire Reigota com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 14 de novembro de 2018, requerendo licenciamento de operação de 

alteração de loteamento; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 07 de dezembro de 2018, concluindo: ------------------------------------- 

“No âmbito do Plano de Urbanização de Vagos, não se vê qualquer inconveniente na aprovação 

da pretensão.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 28 de fevereiro de 2019; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 18 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… Nos termos dos artigos 27º e 23º do RJUE, a proposta de alteração ao alvará de loteamento 

deverá ser submetida a reunião da CM, para deliberar nomeadamente sobre: 

- Aceitação da não cedência de áreas para espaços verdes e equipamentos, sendo substituída por 

taxa de compensação …; 

- Aceitação das áreas de cedência para alargamento da via, …; 

- Aprovação da proposta, caso sejam aceites os pontos anteriores….”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de abril de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento. ----------------    

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 vinte 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


