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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 27/2019, de 28 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e nove e trinta e cinco 

minutos, no edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em 

sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 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 perguntar: -------------------------- 

o Obras do Pingo Doce – As obras iniciaram à margem do legalmente exigido? ------------ 

o Rotunda do Lidl – Qual o estado do processo? -------------------------------------------------- 

o Comissão de Trânsito – Reúnem regularmente ou não? Registou queixas de ausência de 

resposta a certos pedidos. -------------------------------------------------------------------------- 

o Dragagem no canal do rio Boco – A draga que está a sul vai fazer a dragagem até às 

Folsas Novas? Os pilares que suportam o tabuleiro principal da ponte estão em 

segurança? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Pela mesma ordem foram prestados os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------ 

o Obras do Pingo Doce – A senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé informou que, de facto, 

as obras foram iniciadas sem o respetivo licenciamento e por essa razão os serviços da 

fiscalização municipal elaboraram dois autos de noticia, um relativo à movimentação de 
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terras e outro relativo à edificação. Ambos os autos deram origem a processos de 

contraordenação que estão em tramitação.  ------------------------------------------------------ 

o Rotunda do Lidl – O senhor Presidente da Câmara referiu que a rotunda do Lidl é uma, 

entre outras, das justificações para se ter tomado a decisão de ficar com a transferência 

de competências das estradas nacionais. 

Esta decisão foi tomada entre fevereiro e março e ainda não houve proposta do Governo 

que devia ser apresentada no prazo de 60 dias após a decisão. Verdadeiramente ainda não 

temos nenhuma competência. Resumidamente este processo de transferência de 

competências é uma vergonha, que nos condiciona. Tomamos esta decisão arriscada 

porque entendemos que era importante para o desenvolvimento do Município. 

O Lidl tem todo o interesse em fazer a rotunda. Já submeteu o processo. Tinha umas 

situações relativas à parte elétrica que já estarão a ser tratadas. A I.P. não tem capacidade 

de resposta. Na próxima reunião de câmara fará novo ponto de situação com todas as 

atualizações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

o Comissão de Trânsito – A senhora Vereadora Dulcinia Sereno informou que a Comissão 

reúne mensal ou bimensalmente, sempre para dar resposta, tão rápida quanto possível, às 

questões que são colocadas à sua apreciação. Relembra que a comissão é um órgão de 

consulta, não é um órgão executivo. Por vezes acontece que perante um parecer 

desfavorável os munícipes insistem e, podem confundir um parecer desfavorável como 

uma não resolução de um qualquer problema. -------------------------------------------------- 

o Dragagem no canal do rio Boco – O senhor Presidente da Câmara informou que as pontes 

manter-se-ão como estão. A dragagem que está a ser feita entre as duas pontes é quase 

uma operação de limpeza. Há uns dez anos foi realizada uma inspeção, incluindo a parte 

submersa, à ponte rodoviária e, antes do inicio das dragagens, pedimos um novo relatório 

de inspeção. Toda esta informação foi cedida à Polis para que realizem o devido 

acompanhamento. Em relação à dragagem em direção às Folsas Novas a draga pequena 

concluirá o seu trabalho entre as duas pontes, irá para outro local e voltará depois para 

realizar os trabalhos nas Folsas Novas. ----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 12 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Enquadramento: 

1. A Câmara Municipal de Vagos, iniciou o procedimento para elaboração da alteração ao 

Plano de Pormenor de São Sebastião, através da deliberação de 22 de março de 2018, 

publicada no Diário da República, 2ª Serie com o aviso n.º 5538/2018 de 23 de abril de 

2018. 

2. O prazo definido para o procedimento de alteração ao PP de São Sebastião foi de 20 

meses. 

3. O prazo do procedimento termina no dia 22 de novembro de 2019. 

4. De acordo com o definido no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

nomeadamente no nº 6 do artigo 76º, o prazo de elaboração do planos pode ser 

prorrogado por uma única vez, por um período máximo igual ao previamente 

estabelecido. 

5. A proposta de alteração já se encontra em discussão pública, terminando a mesma a 29 

de novembro. 

6. Está previsto o envio da proposta de alteração para aprovação na Assembleia Municipal 

de dezembro de 2019. 

Assim, considero que: 

7. A Câmara Municipal, se assim o entender, deve: 

 Deliberar prorrogar o prazo para a elaboração da alteração do Plano de 

Pormenor de São Sebastião em 12 meses.”; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 2019: “Aprovo. À 

Reunião de C.M. p/ ratificação.”: ---------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, 

eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

Municipal e assim prorrogar o prazo de elaboração da alteração do PP de São Sebastião em 12 meses.  

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

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

3 – ESPAÇOS CIDADÃO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS – DECRETO-LEI N.º 

104/2018, DE 29 DE NOVEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de novembro de 2019, que a seguir se 

transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA 

Assunto: Transferência de Competências - Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro - Espaços de 

Cidadão 

a) Considerando que, em cinco de fevereiro de dois mil e quinze, foi outorgado o Protocolo com a Agência 

para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA, I.P.) para a instalação e funcionamento de Espaços de 

Cidadão no Concelho de Vagos; 

b) Considerando que, no âmbito desse Protocolo, foi instalado e está em funcionamento o Espaço do 

Cidadão de Vagos, no edifício da Câmara Municipal de Vagos; 

c) Considerando que, para a instalação do Espaço do Cidadão em Fonte de Angeão, a AMA, I.P., impõe 

que o Município de Vagos aceite a transferência de competências previstas no Decreto-Lei nº 104/2018, 

de 29 de novembro, pese embora todas as diligências e entendimentos que, anteriormente à publicação 

deste diploma, tinham sido acordados com a Câmara Municipal; 

d) Considerando que este diploma prevê a transferência de competências para os órgãos municipais nos 

domínios da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços de Cidadão; instituição e gestão dos 

Gabinetes de Apoio aos Emigrantes (GAE); instituição e gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração 

de Migrantes (CLAIM); 

e) Considerando que estas competências são transferidas em articulação com as políticas nacionais com 

vista a uma atuação integrada (nº 3, do artigo 2º, e alínea a), do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 104/2018, de 

29 de novembro), pelo que a concretização das mesmas estará sempre dependente dessa articulação; 

f) Considerando que, por força do disposto no nº 3, do artigo 4º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto (Lei-

Quadro da transferência de competências), todas as competências consideram-se transferidas para as 

autarquias locais e entidades intermunicipais até 1 de janeiro de 2021; 

g) Considerando que, sem prejuízo do descrito na alínea anterior, e por força da referida articulação, 

estão reunidas as condições para o Município de Vagos aceitar, desde já, as competências referidas no 

Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, no domínio da instalação e gestão de Espaços de Cidadão; 
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PROPONHO que a Câmara Municipal remeta à Assembleia Municipal proposta de aceitação das 

competências previstas no Decreto-lei nº 104/2018, de 29 de novembro, para o ano de 2020, no domínio 

da instalação e gestão de Espaços de Cidadão, bem assim delibere revogar, na parte aplicável, a 

deliberação tomada sobre o assunto na sessão de 28/06/2019.”;-------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal proposta de 

aceitação das competências previstas no DL 104/2018, de 29 de novembro, para o ano 2020 no 

domínio da instalação e gestão de Espaços Cidadão. ------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que revogue, na parte aplicável, 

a deliberação tomada sobre o assunto na sessão de 28 de junho de 2019. ------------------------------------ 

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 27 de novembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 72.305,22 € (setenta e dois mil, trezentos e cinco euros e vinte 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 09 a 22 de novembro de 

2019 – 03 despachos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 03 a 16 de novembro 2019 – 17 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
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4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO – VAGOS – 5ª 

CAMINHADA DE SÃO MARTINHO – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do CER, com registo de entrada nesta Câmara Municipal, em 08 de novembro de 

2019, requerendo isenção de taxas de utilização da Praça da Corredoura, para as atividades 

respeitantes à 5ª caminhada de São Martinho, a decorrer no dia 16 de novembro de 2019; --------- 

 Informação da CNAJ, de 15 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“… No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

… Assim, … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da competência do órgão executivo. 

Atendendo à data em que se vai realizar o evento requerido, proponho que os assuntos da 

competência da Câmara Municipal sejam abjeto de despacho pela Sr.ª Vereadora e remetidos à 

próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.”; ------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 77,40 € (setenta e sete euros e quarenta cêntimos); -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 15 de novembro de 2019:“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. ----------------------------------- 

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

5 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 17/2019 ----------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 de setembro de 2019; ------ 

 Informação do NAS, de 11 de novembro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 105,00€ (cento e cinco euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.260,00€ (mil duzentos e sessenta euros), no 

total; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 Requisição n.º 2795, no valor de 210,00 € (duzentos e dez euros), para o ano em curso e 1.050,00€ 

(mil e cinquenta euros), para exercícios futuros; ----------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de novembro de 2019: “À Reunião da 

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

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 105,00€ (cento e cinco euros), o que perfaz um apoio de 

1.260,00€ (mil duzentos e sessenta euros), no total. --------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 130 – DIREITO DE PREFERÊNCIA – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDCAJ, de 11 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“…1- O Sr. Pablo Alejandro Fernandes Martins, residente na R. Prof. Maria Adriana da Rocha 

Martins, nº 3, em Aveiro, vem informar que pretende vender o lote 130 da Zona Industrial de 

Vagos ao Sr. Celso Lima da Silva, contribuinte 116560533, pelo preço de €40.000,00 (quarenta 

mil euros), o que corresponde a €16,95/m². 

2- O lote 130 da Zona Industrial de Vagos está inscrito na matriz sob o artigo 3605, com a área 

de 2360 m², e confronta do Norte com Lote 129, do Sul com Lote 131, do Nascente com 

arruamento, e do Poente com Lote 115. 

3- O requerente informa também que o lote destina-se a comércio e indústria de artigos de 

desporto.  

4- O artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, dispõe que 

“… só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão de propriedade de lotes e benfeitorias 

neles existentes, desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal, que 

usufruirá sempre do direito de preferência”. 

Pelo exposto, deverá a Câmara Municipal deliberar sobre se pretende exercer do direito de 

preferência e, como tal, autorizar, ou não, a venda do lote 130 da Zona Industrial de Vagos ao 

Sr. Celso Lima da Silva, pelo preço de €40.000,00 (quarenta mil euros).”; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve:  

“Atendendo à urgência, determino que o Município não pretende exercer o direito de preferência. 

Assim autorizo a venda do lote 130 da ZIV, nos termos propostos. À Reunião de C.M. para 

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

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

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – NATAL 2019 – PROPOSTA DE 

NORMAS INTERNAS E CRONOGRAMA ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 25 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Considerando: 

1. A insuficiência de oferta ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens 

durante as interrupções letivas; 

2. Que continua a ser abundante a procura por parte de pais e de encarregados de educação, nas 

instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem suprimir a 

lacuna referida no ponto anterior; 

3. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem o Complexo 

Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente rentabilizados, permitem 

a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam ocupar de forma ativa e saudável 

as crianças e os jovens nas pausas letivas; 

4. Que de acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, entre os 

quais a saúde, a educação, os tempos livres e o desporto; 

5. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

artigo 33.º da lei referida no ponto anterior, «apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças»; 

6. A aprovação do Regulamento Interno do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior, na 

reunião de Câmara Municipal de 2 de março de 2017; 

7. Que o Município de Vagos se encontra habilitado para a organização de campos de férias, 

tendo-lhe sido o número de registo 193/DRC para o exercício de tal atividade. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar as 

propostas de Normas Internas e de Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Natal 2019.”; ------- 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Natal 2019; --------------------- 

 Cronograma das atividades VEAJ – Natal 2019, que é dado aqui como inteiramente reproduzido 

e fica a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 25 de novembro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Normas Internas e o 

Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Natal 2019. ----------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020 – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS, DE 

NACIONALIDADE PORTUGUESA, COM CANDIDATURA À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS, DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA, SEM 

TÍTULO DE RESIDÊNCIA LEGAL EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS ---------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do NAS, de 19 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“I - Fundamento:  

Decorrente da deliberação da Reunião de Câmara do dia 31 de outubro de 2019, relativa à 

aprovação das Listas de Classificação Definitiva dos Alunos Candidatos ao Subsídio da Ação 

Social Escolar, e tendo e Serviço de Ação Social da Câmara rececionado novas candidaturas, 

quer de alunos de nacionalidade portuguesa, que integraram o Ensino, nos Estabelecimentos 

Escolares do concelho de Vagos mais tardiamente, por transferência de outros Agrupamentos de 

Escola ou matrícula recente, quer de alunos de nacionalidade estrangeira, sem título de 

residência em território português, cumpre dar resposta às candidaturas rececionadas, dando-lhe 

o encaminhamento que a legislação prevê, relativamente ao posicionamento no Escalão A ou B. 

Na observância do acima descrito, foram avaliadas as candidaturas, rececionadas neste serviço 

e elaborada a grelha de informação abaixo, com os dados dos alunos e a proposta do apoio. 

Pretendendo-se também dar cumprimento à Deliberação da R. C. do dia 22 de novembro de 2018, 

relativamente aos alunos de nacionalidade estrangeira, sem título de residência em território 

português, apresenta-se a seguinte proposta: 

II - Proposta:  

Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pelos encarregados 

de educação, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere: 

1 – Sobre a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, aos alunos constantes na 

Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar das 

refeições escolares e apoio no material escolar, com efeito à data indicada: 
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Grelha A – Alunos de nacionalidade estrangeira 

 

Estabelecimento de 

Ensino 

Nome do/a aluno/a Data da 

avaliação 

Reúne critérios 

de avaliação 

Escalão a 

atribuir 

Data de início 

do benefício 

EB1 da Boa Hora Adrian Eduardo 

Toledo Pinheiro 

15/11/2019 Sim A Novembro 

EB1 da Boa Hora Andres Eduardo 

Toledo Pinheiro 

15/11/2019 Sim A Novembro 

EB1 da Boa Hora Nathali Joaquina 

Luzardo Briceno 

15/11/2019 Sim A Novembro 

EB1 de Vagos Sophia Barros 

Affonso 

 

15/11/2019 Sim A Novembro 

Jardim Infância de 

Vagos 

Ana Flor Barros 

Affonso 

15/11/2019 Sim A novembro 

 

Grelha B – Aluno de nacionalidade portuguesa 

 

EB1 da Boa Hora Guilherme Manuel 

Pinto Cardoso 

15/11/2019 Sim A Novembro 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 21 de novembro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios, no âmbito da 

Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, aos alunos de nacionalidade estrangeira, 

constantes na Grelha A, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar 

das refeições escolares e apoio no material escolar, com efeito à data indicada. --------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, 

ao nível das refeições escolares, ao aluno de nacionalidade portuguesa, constante na Grelha B, com a 

atribuição do Escalão indicado, que possibilita ao aluno beneficiar das refeições escolares e apoio no 

material escolar, com efeito à data indicada. ---------------------------------------------------------------------- 

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

9 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – DAGA BAR – RUA DO BARREIRO, N.º 1 – OUCA – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Dália Alexandre Rocha Correia Matias, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 08 de outubro 2019, solicitando para o estabelecimento denominado DAGA BAR, 

situado na rua do Barreiro, em Ouca, o seguinte alargamento de horário: ----------------------------- 

o Sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, encerramento às 04H00M para o ano de 

2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Ouca, de 26 de outubro de 2019; ------------------------ 

 Parecer favorável do GNR, de 06 de novembro de agosto de 2019; ------------------------------------ 

 Informação favorável do NAJ; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da CNAJ, de 12 de novembro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 21 de novembro de 2019: “À próxima reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento de horário requerido, de 

acordo com as informações dos serviços municipais e os pareceres da Junta de Freguesia de Ouca e 

da Guarda Nacional Republicana. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA – BANCAS – TERMO DO PRAZO DA 

PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da DCAJ, de 21 de novembro de 2019 que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Pelo presente, informo V.Exa. que em 31/12/2019 termina o prazo concedido aos titulares do 

direito de ocupação das bancas do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira. 

Mais informo que no ano anterior, por deliberação de 20/12/2018, a Câmara Municipal aprovou 

a prorrogação do prazo de ocupação das bancas até 31/12/2019, com o fundamento de que estava 
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previsto o início da execução de obras de requalificação do Largo Parracho Branco, na Praia da 

Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado do Peixe.”; ------------------------------------- 

 Parecer do CDCAJ, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

“Coloco à consideração de V.Exª e Câmara Municipal a eventual prorrogação do prazo de 

ocupação das bancas do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, por mais um ano.”; ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 22 de novembro de 2019: À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de ocupação das 

bancas do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira por mais 1 (um) ano. ----------------------------------- 

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

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

11 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2020 – 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

12 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA 

TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP) 

DOS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, ANADIA, AVEIRO, ESTARREJA, ÍLHAVO, 

MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, VAGOS, E DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM 

O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPI_001/2019 – ADJUDICAÇÃO – 

MINUTA DO CONTRATO -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Relatório Preliminar; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Relatório Final; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Final e adjudicar ao 

concorrente classificado em 1º lugar o fornecimento supra, ou seja, EDP Comercial – 

Comercialização de Energia S.A., pelo montante de 18.923.536,90 € (dezoito milhões, novecentos e 

vinte e três mil, quinhentos e trinta e seis euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13 – PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVagos) – FERNETO – 

MÁQUINAS E ARTIGOS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, S.A. – CANDIDATURA ----------- 

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

 Requerimento da empresa FERNETO – Máquinas e Artigos para a Industria Alimentar, S.A., de 

16 de julho de 2019, requerendo benefícios contratuais ao investimento nos termos do 

Regulamento PIM Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 25 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------  

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

FERNETO-Máquinas e artigos para a indústria alimentar, 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 FERNETO-Máquinas e artigos para a indústria alimentar, S.A., NIPC 501717226, 

é uma sociedade anónima, com sede no Lote 101 da Zona Industrial de Vagos, que tem como 

objeto social a fabricação e comércio de máquinas para padarias, pastelarias, máquinas para 

a agricultura e similares, importação e exportação. Tem como CAE principal: 28930-R3. O 

capital social é de 5 milhões de euros e o volume de negócios em 2018 foi de 14.731.646,66 

euros. 

A empresa, antes do início do projeto, tinha 109 trabalhadores, conforme IES-2017, e, 

atualmente (2018), possui 125 trabalhadores, sendo 92 homens e 33 mulheres (IES-2018). 

Prevê que no final do investimento tenha ao seu serviço 139 trabalhadores. 

À data da formulação da pretensão, tinha a situação regularizada perante a Segurança Social 

e Autoridade Tributária. 
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2 – Características do projeto/Investimento 

Trata-se de um investimento, respeitante à construção de um novo pavilhão industrial, no lote 

101, da Zona Industrial de Vagos, destinado à produção de equipamentos para padaria e 

pastelaria, e produção de linhas industriais em simultâneo. Este projeto de investimento teve 

a sua origem com o processo de obras nº 93/16, relativamente ao qual foi concedido o alvará 

de licenciamento de obras de construção nº 16/17, de 10/03/2017, com o prazo de execução 

de 12 meses e estimativa orçamental de €2.579.575,00. Em 13/12/2018 foi concedido o alvará 

de autorização de utilização. Acresce dizer que as aplicações relevantes ainda estão a 

decorrer, faltando a construção do edifício de apoio ao funcionamento social, 

designadamente uma cantina, salas de formação e convívio, ao abrigo do processo de obras 

135/19, entrado nos serviços municipais em 20/09/2019, que aguarda parecer dos serviços 

técnicos.  

De acordo com a candidatura apresentada, este projeto foi também objeto de candidatura ao 

Portugal 2020 e conta com o apoio do Estado. É também referido que todo o investimento foi 

dado a conhecer, desde o seu início, aos membros do executivo municipal. Refere-se ainda 

que está a decorrer o processo de formação dos trabalhadores. Em termos de investimento 

global, o montante é de cerca de €4.382.755,00, repartido pelos anos de 2018 e 2019. 

A unidade industrial está instalada (e em instalação) no prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vagos sob o número 1405/19940624, da freguesia de Vagos e Santo 

António, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3452. A área total do prédio é de 22.720 

metros quadrados e o valor patrimonial, com referência ao ano de 2019, é de €2.304.750,00. 

 

3 – Verificação de requisitos 

Prevê o artigo 4º, do referido Regulamento que só será considerados os projetos de 

investimento cujas aplicações relevantes não tenham iniciado à data da candidatura a 

PIMVagos. Contudo, é referido na candidatura que todo o investimento foi objeto de 

candidatura ao Portugal 2020 e foi dado a conhecer, desde o seu início, aos membros do 

executivo municipal. Ora, o Regulamento entrou em vigor no dia 01/10/2017 e fixava, no seu 

artigo 17º, o regime transitório de um ano para possibilitar que fossem corrigidas eventuais 

situações de desigualdade, dada a inexistência, no passado, de normas regulamentares para 

a atribuição de benefícios fiscais. Contribuíam para esse regime transitório os projetos cujas 

aplicações relevantes tivessem ocorrido após 01/10/2015 ou que tivessem autorização de 

utilização após essa data. Isto significa que, tendo sido concedido à empresa o alvará de 

licenciamento de obras de construção em 10/03/2017 e, como se disse, tendo o referido 

regulamento entrado em vigor em 01/10/2017, só por mera falta de informação se compreende 

que a empresa não tenha dado cumprimento, em tempo, à formalidade de candidatar o seu 

projeto de investimento a PIMVagos, imediatamente após a entrada em vigor do 
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Regulamento, porquanto a obra estaria no seu início e, como tal, reunia todos os requisitos 

para ser aprovado. 

Contudo, no pressuposto de que este projeto de investimento mereceu o apoio, desde o seu 

início, dos membros do executivo da Câmara Municipal, constata-se que a empresa reúne os 

requisitos exigidos no artigo 3º, do Regulamento PIMVagos para acesso aos benefícios fiscais 

tributários municipais, pelo que, na sua avaliação, ter-se-á em conta o projeto na sua 

globalidade, a não apenas o projeto de ampliação apresentado em 2019. 

De qualquer forma, e tendo em consideração o poder regulamentar conferido ao órgão 

deliberativo, por força do disposto no nº 2, do artigo 16º, do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, recomenda-se que a decisão favorável 

seja objeto de ratificação (confirmação) pela Assembleia Municipal. 

 

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 – 30 (75% da ponderação) 

b) VI - Volume do Investimento - € 4.382.755,00 (100% da ponderação) 

c) TI - Tempo de Implementação do Projeto – 2 anos, em execução- (100% da 

ponderação) 

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

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

CP = 75% x 0,40 + 100% x 0,30 + 100% x 0,20 + 100% x 0,10 = 90,00% 

 

5 – Benefícios fiscais 

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

em conta a Classificação Final do Projeto (90%), os benefícios fiscais a conceder serão pelo 

prazo de 5 anos. 

 

6 – Outras informações 

 

a) Face à sua caducidade, deverá a empresa apresentar declarações atualizadas 

respeitantes à situação em que se encontra perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. 

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

benefício fiscal anual de IMI será de €6.914,25, correspondente a 0,3% do valor 

patrimonial atual do prédio 3452-U (€2.304.750,00), e, em matéria de Derrama, tendo 

como referência o ano de 2018 (IES), o benefício fiscal corresponderia a €9.715,11. 
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7 – Conclusão 

No pressuposto de que este projeto de investimento mereceu o apoio, desde o seu início, dos 

membros do executivo da Câmara Municipal, a candidatura apresentada pela FERNETO-

Máquinas e artigos para a indústria alimentar, S.A., reúne os requisitos fixados no Regulamento 

PIMVagos, para a concessão de benefícios fiscais em sede de Derrama e IMI, pelo período de 5 

anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023. 

PARECER 

Assim, confirmando-se o pressuposto referido no ponto 7, 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 FERNETO-

Máquinas e artigos para a indústria alimentar, 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. 

Por fim, tendo em consideração o poder regulamentar conferido ao órgão deliberativo, por força 

do disposto no nº 2, do artigo 16º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, recomenda-se que a decisão favorável seja objeto de ratificação (confirmação) 

pela Assembleia Municipal.”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“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, casado, natural da freguesia de Soza, 

concelho de Vagos, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, e nessa qualidade outorgando em 
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nome e representação do MUNICÍPIO DE VAGOS, NIPC 506 912 833, com poderes para o ato, 

conforme deliberação do órgão executivo municipal de …………………. 

E 

Segundo Outorgante: Pedro Neto dos Santos, titular do cartão de cidadão nº 13865915, válido 

até 03/01/2029, e Vítor Oliveira Santos, titular do cartão de cidadão nº 11053875, válido até 

14/05/2028  na qualidade de Administradores da empresa FERNETO-Máquinas e artigos para 

indústria alimentar, S.A., adiante designada apenas por FERNETO, pessoa coletiva número 

501717226, com o capital social de cinco milhões de euros, com sede no lote 101, 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 FERNETO, 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 FERNETO solicitou a concessão de benefícios tributários previstos no Regulamento 

PIMVagos, relativamente à construção de uma unidade industrial destinada à produção de 

equipamentos para padaria e pastelaria, e produção de linhas industriais em simultâneo. 

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

Municipal de ……………. 

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: 30 

 Montante do investimento: € 4.382.755,00 

 Prazo para a implementação do projeto: 2 anos 

 Empresa com sede no concelho de Vagos. Sim 

Cláusula 3ª 

Benefícios tributários  

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

a) Isenção de Derrama pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023; 

b) Isenção de IMI pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023, 

relativamente ao prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos 
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sob o número 1405/19940624, da freguesia de vagos e Santo António, e inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo 3452. 

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 FERNETO 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; 

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.  
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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 

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 FERNETO. 

Vagos, .. de ……….. de 2019. Pelo Município de Vagos     Pela FERNETO,”; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2019: “À Reunião de C.M.”.  

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 FERNETO, S.A., os benefícios fiscais de isenção de Derrama e IMI, 

nos termos atrás expostos, ou seja: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Isenção de Derrama pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023; ---- 

b) Isenção de IMI pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023, 

relativamente ao prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo U-3452, da freguesia de Vagos 

e Santo António. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do respetivo contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, conforme documento supra, concedendo, ao senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, ou seu substituto legal, todos os poderes necessários para a sua outorga, em nome e 

representação do Município de Vagos. 

Deliberou ainda, por unanimidade, tendo em consideração o poder regulamentar conferido ao órgão 

deliberativo, por força do disposto no nº 2, do artigo 16º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais, solicitar à Assembleia Municipal que ratifique/confirme a presente 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 – PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVagos) – UNIBIKE OEM 

FACTORY, S.A. – CANDIDATURA ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa UNIBIKE OEM FACTORY, S.A., de 30 de agosto de 2019, requerendo 

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

 Informação do CDCAJ, de 25 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------  

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

UNIBIKE OEM FACTORY, 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 UNIBIKE OEM FACTORY, S.A., NIPC 514870524, é uma sociedade anónima, 

com sede na Zona Industrial de Oiã, Lote C21, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do 

Bairro. Contudo, está a decorrer o processo de mudança da sede para o concelho de Vagos, 

cujo pedido já foi aprovado em sede de Registo Nacional de Pessoas Coletivas. A empresa foi 

constituída em 19/04/2018 e tem como objeto social o tratamento e revestimento de metais e 

outros materiais; fabrico de bicicletas, comércio de veículos e componentes. Tem como CAE 

principal 25610-R3 e CAE secundário 30920-R3. O capital social é de €50.000,00 e o volume 

de negócios em 2018 foi de 1.584.374,24 euros. 

A empresa tem 21 trabalhadores, sendo 7 homens e 14 mulheres (IES-2018). Com o presente 

projeto de investimento, prevê a criação de 50 postos de trabalho, distribuídos por 24 homens 

e 26 mulheres. 

Tem a situação regularizada perante a Segurança Social e Autoridade Tributária. 
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2 – Características do projeto/Investimento 

Trata-se de um investimento, respeitante à construção de uma nova unidade industrial cujo 

objetivo será o da prestação de serviços de pintura de quadros de carbono/alumínio e 

montagem de bicicletas elétricas para o sector das duas rodas. A implementação do projeto 

será realizada num prazo de dois anos, cujo início de execução se pretende que seja feito de 

imediato por forma a poder cumprir com contratos estabelecidos com clientes. 

O montante do investimento está estimado em €6.320.880,00. 

A unidade industrial será instalada nos seguintes prédios, já registados em nome da empresa: 

a) Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6184/20181109, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2888. 

A área total do prédio é de 5.884 metros quadrados e o valor patrimonial, com 

referência ao ano de 2019, é de €88.260,00. 

b) Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6096/20171220, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2876. 

A área total do prédio é de 7.990 metros quadrados e o valor patrimonial, com 

referência ao ano de 2018, é de €119.850,00. 

c) Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6186/20181109, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2889. 

A área total do prédio é de 6.722 metros quadrados e o valor patrimonial, com 

referência ao ano de 2019, é de €100.830,00. 

d) Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6082/20171002, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2872. 

A área total do prédio é de 6.579 metros quadrados e o valor patrimonial, com 

referência ao ano de 2017, é de €105.270,00. 

No que diz respeito ao licenciamento da edificação, decorre na Câmara Municipal o processo 

OEC nº 71/19, apresentado em 07/05/2019, para “licenciamento de unidade industrial”. O 

processo foi deferido em 31/07/2019 e o requerente foi notificado em 02/08/2019 para 

pagamento de taxas e emissão de alvará. 

 

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 – 50 (100% da ponderação) 

b) VI - Volume do Investimento - € 6.320.880,00 (100% da ponderação) 
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c) TI - Tempo de Implementação do Projeto – 2 anos (100% da ponderação) 

d) SE - Empresa sediada no concelho de Vagos - Sim (100% da ponderação) 

Aplicada a fórmula prevista no nº 2, do artigo 7º, do Regulamento, resulta: 

CP = (100% x 0,40) + (100% x 0,30) + (100% x 0,20) + (100% x 0,10) = 100% 

 

Assim, a Classificação Final do Projeto (CP) é de 100%. 

 

5 – Benefícios fiscais 

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

em conta a Classificação Final do Projeto (100%), os benefícios fiscais a conceder serão pelo 

prazo de 5 anos. 

 

6 – Outras informações 

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

fiscal anual de IMI será de €1.242,63, correspondente a 0,3% do valor patrimonial dos 

prédios atrás referidos (€414.210,00), e, em matéria de Derrama, não é possível a 

determinação desse impacto, uma vez que não existe lucro tributável que corresponda à 

proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de Vagos (nº 1, Artigo 18º, 

do Regime Financeiro das Autarquias Locais). 

 

7 – Conclusão 

A candidatura apresentada pela UNIBIKE OEM FACTORY, S.A., reúne os requisitos fixados 

no Regulamento PIMVagos, para a concessão de benefícios fiscais em sede de Derrama e 

IMI, pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023. 

 

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 UNIBIKE OEM FACTORY, 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.”; --------------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais; ----------------------------- 
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“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, 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 …………………. 

E 

Segundo Outorgante: Sérgio Ramos Garcia, titular do cartão de cidadão nº 35038925N, válido 

até 09/01/2025, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da empresa UNIBIKE 

OEM FACTORY, S.A., adiante designada apenas por UNIBIKE, pessoa coletiva número 

514870524, com o capital social de cinquenta mil euros, com sede na Zona Industrial de Oiã, Lote 

C21, concelho de Oliveira do Bairro (estando a decorrer processo de transferência de sede para 

o concelho 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 UNIBIKE, de 

um benefício tributário de isenção de Derrama e de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, ao 
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abrigo do Regulamento PIMVagos, publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 189, de 29 de 

setembro de 2017. 

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

PIMVagos, relativamente à construção de uma unidade industrial cujo objetivo é o da prestação 

de serviços de pintura de quadros de carbono/alumínio e montagem de bicicletas elétricas para o 

sector das duas rodas. 

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

Municipal de ……………. 

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: 50 

 Montante do investimento: € 6.320.880,00 

 Prazo para a implementação do projeto: 2 anos 

 Empresa com sede no concelho de Vagos. Sim 

Cláusula 3ª 

Benefícios tributários  

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

a) Isenção de Derrama pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023; 

b) Isenção de IMI pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023, 

relativamente aos seguintes prédios urbanos: 

o Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6184/20181109, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

2888; 

o Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6096/20171220, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

2876. 

o Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6186/20181109, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

2889. 

o Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 

6082/20171002, da freguesia de Soza, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

2872. 

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 
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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 UNIBIKE 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; 

b) Prestar ao Município de Vagos, sempre que este solicite, 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. 
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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 

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. ”; ------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2019: “À Reunião de C.M.”.  

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 UNIBIKE OEM FACTORY, S.A., os benefícios fiscais de isenção de 

Derrama e IMI, nos termos atrás expostos, ou seja: ------------------------------------------------------------- 

a) Isenção de Derrama pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023;  

b) Isenção de IMI pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2019 a 2023, 

relativamente aos prédios urbanos, inscritos na matriz sob os artigos 2888, 2876, 

2889 e 2872, da freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do respetivo contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, conforme documento supra, 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. ------------------------------------------------------------------------------ 

Desta deliberação deve ser dado conhecimento à empresa UNIBIKE OEM FACTORY, S.A.. --------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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15 – PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DE VAGOS (PIMVagos) – PLACACEM, LDA – 

MINUTA DO CONTRATO -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDCAJ, de 25 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------  

“… no seguimento da deliberação da Câmara Municipal, de 03/05/2019, informo que estão 

reunidas as condições para a Câmara Municipal aprovar a minuta do contrato, conforme 

documento em anexo.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais; ----------------------------- 

“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, 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 …………………. 

E 

Segundos Outorgantes: Rodrigo Rey Catalán, titular do cartão do passaporte nº AAF145740 , 

válido até 24/02/2022, e Kent Douglas Ward, titular do passaporte nº AC649376, válido até 

05/03/2023, na qualidade de gerentes da empresa PLACACEM, LDA, pessoa coletiva número 

514436778, com o capital social de quatrocentos e cinquenta e cinco mil euros, com sede na Rua 

Infante D. Pedro, Urbanização Taipal, fração E, freguesia de Montemor-o-Velho e Gatões, 

concelho de Montemor-o-Velho.  
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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 PLACACEM, LDA, 

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 PLACACEM, LDA solicitou a concessão de benefícios tributários previstos no 

Regulamento PIMVagos, relativamente à construção 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. 

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

Municipal de 03/05/2019. 

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: € 2.900.000,00 

 Prazo para a implementação do projeto: 10 meses 

 Empresa com sede no concelho de Vagos: Não 

Cláusula 3ª 

Benefícios tributários  

1. Os benefícios tributários a conceder pelo Município de Vagos à PLACACEM, LDA são os 

seguintes: 

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 seguintes prédios urbanos: 

o Lote 50 - Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o 

número 1354/19940624, da freguesia de Vagos e Santo António, e inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo U-2661; 

o Lote 52 - Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o 

número 1356/19940624, da freguesia de Vagos e Santo António, e inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo U-2185. 
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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. Os Segundos Outorgantes aceitam 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 PLACACEM, LDA 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; 

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. 
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Cláusula 7ª 

Resolução do contrato 

O incumprimento pelos Segundos Outorgantes 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 

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 PLACACEM, LDA. 

Vagos, .. de ……….. de 2019.    Pelo Município de Vagos     Pela PLACACEM, LDA,”; --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2019: “À Reunião de C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2.ª FASE 

– RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR – INICIO DO PROCESSO EXPROPRIATIVO – PARCELA 

DE JOSUÉ FERREIRA VIDA --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDCAJ, de 14 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 
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“§ 1.º 

Processo de expropriação, em abstrato 

1. O processo de expropriação inicia-se com a resolução de expropriar, devidamente 

fundamentada, conforme assim o determina o disposto no n.º 1, do artigo 10.º, do Código 

das Expropriações (adiante designado apenas por CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18 de setembro, na sua redação atual. 

2. Assim, a fundamentação da resolução de expropriação deverá mencionar expressa e 

claramente: 

a) A causa da utilidade pública a prosseguir e a norma habilitante; 

b) Os bens a expropriar, os proprietários e demais interessados 

conhecidos; 

c) A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação; 

d) O previsto em instrumento de gestão territorial para os imóveis a 

expropriar e para a zona da sua localização. 

3. A resolução de expropriar é notificada ao expropriado e aos demais interessados cuja 

morada seja conhecida, mediante carta ou ofício registado com aviso de receção (n.º 5, 

artigo 10.º, do CE). 

4. Essa notificação deve incluir ainda uma proposta de aquisição, por via do direito 

privado, que terá como referência o valor constante do relatório de avaliação, efetuado 

por perito da lista oficial (n.º 4, artigo 10.º e n.º 2, artigo 11.º, do CE). 

5. Contudo, o disposto no número anterior pode ser dispensado às situações em que é 

atribuído o caráter de urgência à expropriação e nas situações em que, jurídica ou 

materialmente, não é possível a aquisição por via do direito privado (n. 1, artigo 11.º e 

artigo 15.º do CE). 

6. Caso o proprietário não aceite a proposta apresentada, ou não apresente contraproposta 

com base em avaliação documentada por relatório elaborado por perito da sua escolha, 

assiste à Câmara Municipal o direito de requerer junto do ministro competente a 

declaração de utilidade pública (DUP) da expropriação. 

7. Porém, quando se trata de concretização de plano de urbanização ou plano de pormenor 

eficaz, a competência para a declaração de utilidade pública da expropriação, da 

iniciativa da administração local autárquica, é da assembleia municipal (n.º 2, artigo 

14.º do CE). 

8. Após o ato declarativo da utilidade pública seguem-se os procedimentos respeitantes à 

tomada de posse administrativa. 

§ 2.º 

Processo de expropriação, em concreto – “Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial 

de Soza – 2.ª Fase” 
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9. A Câmara Municipal de Vagos adjudicou, em 23/08/2018, a empreitada “Infraestruturas 

da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª Fase”, cuja data de consignação teve 

lugar no dia 22/01/2019, sendo o prazo de execução de 20 meses. 

10. A plena execução dessa empreitada está dependente da aquisição de uma parcela de 

terreno, correspondente ao artigo rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Vagos n.º 2123/19951218, da freguesia de Soza, e inscrito na matriz predial sob o 

artigo 1259, pertencente a Josué Ferreira Vida e mulher, Maria de Lurdes Graça Vida. 

11. Até ao momento não houve entendimento entre a Câmara Municipal de Vagos e os 

proprietários, para a compra e venda desse prédio rústico, pelo que é necessário o 

recurso à expropriação. 

12. Assim, em seguida, apresenta-se a fundamentação necessária para a Câmara Municipal 

deliberar aprovar a resolução de expropriar, conforme assim o exige o n.º 1, do artigo 

10.º, do CE. 

§ 3.º 

Artigo 10.º, n.º 1, alínea a), do CE – Causa de utilidade pública a prosseguir e norma habilitante 

13. Nos termos do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constante do seu Anexo I, constituem atribuições do 

Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações, 

designadamente nos domínios da promoção do desenvolvimento, e do ordenamento do 

território e urbanismo [artigo 2.º e alíneas m) e n), do n.º 2, do artigo 23.º do RJAL]. 

14. A prossecução das atribuições do Município é exercida pelos seus órgãos 

representativos, que são a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal (n.º 2, do artigo 

5.º do RJAL). 

15. Em matéria de política do ordenamento do território e do urbanismo, compete à 

Assembleia Municipal aprovar os planos e demais instrumentos estratégicos necessários 

à prossecução das atribuições do município [alínea h), do n.º 1, do artigo 25.º do RJAL], 

que são o Plano Diretor Municipal, os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor 

(n.º 5 do artigo 2.º e n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

16. A parcela de terreno em causa está situada em espaço abrangido pelo Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 62, de 28 de março de 2014, plenamente eficaz e em vigor (Aviso 

n.º 4316/2014). 

17. Por força do disposto no n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

esse Plano de Pormenor vincula direta e indiretamente os particulares. 

18.  Para a execução desse Plano de Pormenor a Câmara Municipal adjudicou a empreitada 

de “Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª Fase”, cuja 

consignação teve lugar no dia 22/01/2019, e um prazo de execução de 20 meses. 
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19. Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 153.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, as autarquias locais podem adquirir bens imóveis para prossecução de finalidades 

de política pública de solo, e podem ser expropriados os terrenos que sejam necessários 

à execução dos planos territoriais, bem assim a execução de infraestruturas, como é o 

caso (n.os 1 e 2, do artigo 159.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

20. Por tudo o atrás exposto, a aquisição da parcela de terreno é condição sine qua non para 

a execução da obra pública da “Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de 

Soza – 2.ª Fase”, sob pena de ficar comprometida a política pública de solos, do 

ordenamento do território e do urbanismo, bem assim o desenvolvimento económico do 

Município de Vagos. 

21. Por fim, no caso em apreço, compete à Câmara Municipal propor [alínea vv), do n. 1, 

do artigo 33.º, do RJAL] e à Assembleia Municipal deliberar sobre a declaração de 

utilidade pública da expropriação (n.º 2, artigo 14.º, do CE). 

§ 4.º 

Artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do CE – Os bens a expropriar, os proprietários e demais interessados 

conhecidos 

22. O bem a expropriar corresponde ao prédio rústico situado em Lagos, freguesia de Soza, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o n. 2123/19951218, e 

inscrito na matriz sob o artigo 1259, que confronta a Norte com Elisabete Marques Novo 

e outros, Sul com Campo de Futebol e Rua da Fonte, Nascente com Campo de Futebol, 

e Poente com Filipina de Jesus Perdigão e Caminho. 

23. Os proprietários do prédio são Josué Ferreira Vida e mulher, Maria de Lurdes da Graça 

Vida, residentes na Rua Direita, n.º 36, em Fontão, 3840-342 Soza. 

24. Desconhece-se a existência de outros interessados. 

§ 5.º 

Artigo 10.º, n.º 1, alínea c), do CE – A previsão do montante dos encargos a suportar com a 

expropriação 

25. A avaliação do bem a expropriar foi efetuada por João Carlos da Silva Rua, perito da 

lista oficial do Ministério da Justiça – Distrito Judicial de Coimbra. 

26. Esta avaliação consta do Relatório, datado de 2/8/2019, que integra este processo de 

expropriação, e que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais. 

27. Assim, de acordo com o teor do Relatório de Avaliação a previsão do montante dos 

encargos a suportar com a expropriação é de €50.000,00 (cinquenta mil euros). 

§ 6.º 

Artigo 10.º, n.º 1, alínea d), do CE – O previsto em instrumento de gestão territorial para os 

imóveis a expropriar e para a zona da sua localização 
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28. Sobre esta matéria remete-se a informação para o teor do relatório referido no parágrafo 

anterior. 

§ 7.º 

Atribuição do caráter de urgência à expropriação e autorização para tomada de posse 

administrativa 

29. Conforme atrás foi referido, está em execução a empreitada de “Infraestruturas da 

Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª Fase”, cujos trabalhos não devem ser 

interrompidos, sob pena de dai advirem prejuízos para o Município de Vagos, que não 

poderá disponibilizar essa infraestrutura para a instalação das empresas e para a rede 

viária, sem prejuízo dos custos financeiros inerentes à suspensão da execução da 

empreitada. 

30. Assim, nos termos dos artigos 15.º e 19.º, do CE, deverá ser atribuído o caráter de 

urgência à expropriação, e requerida a autorização para a posse administrativa do bem 

a expropriar, por se tratar de uma obra de caráter manifestamente urgente, cujos 

trabalhos devem prosseguir ininterruptamente. 

§ 8.º 

Tramitação subsequente à tomada de resolução de expropriar 

31. Com a resolução de expropriar será notificado o interessado nos termos do disposto no 

n.º 5, do artigo 10.º, do CE, mediante carta registada com aviso de receção, contendo 

essa notificação a resolução de expropriar e a proposta de aquisição, por via do direito 

privado, que terá como referência o valor constante do relatório do perito, €50.000,00 

(n.º 2, do artigo 11.º, do CE). 

32. O proprietário terá o prazo de 20 dias (úteis), a partir da receção da proposta, para 

dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta apresentada, podendo a sua contraproposta 

ter como referência o valor que for determinado em avaliação documentada por relatório 

elaborado por perito da sua escolha.”; ---------------------------------------------------------- 

 Relatório – Estimativa do presumível valor de mercado do prédio correspondente ao artigo rústico 

1259, localizado no lugar de Fontão, freguesia de Soza, concelho de Vagos. -------------------------  

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de novembro de 2019, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

“PROPOSTA 

ASSUNTO: Empreitada de “Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2ª 

Fase” – Resolução de expropriar – Início do processo expropriativo – Parcela de Josué Ferreira 

Vida 

1- Considerando que o Sr. Josué Ferreira Vida e mulher, Maria de Lurdes da Graça Vida, 

residentes na Rua Direita, n.º 36, em Fontão, 3840-342 Soza, são os proprietários do prédio 

rústico situado em Lagos, freguesia de Soza, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Vagos sob o n. 2123/19951218, e inscrito na matriz sob o artigo 1259, que confronta a Norte com 

Elisabete Marques Novo e outros, Sul com Campo de Futebol e Rua da Fonte, Nascente com 

Campo de Futebol, e Poente com Filipina de Jesus Perdigão e Caminho; 

2- Considerando que esse prédio está inserido no “Plano de Pormenor do Parque Empresarial 

de Soza – Parcela B”, onde está a decorrer a obra pública de “Infraestruturas da Parcela B do 

Parque Empresarial de Soza – 2ª Fase”, e a sua aquisição pela Câmara Municipal de Vagos é 

essencial para a conclusão da empreitada; 

3- Considerando que, apesar de todas as diligências efetuadas junto dos proprietários, não houve 

entendimento para a venda desse prédio ao Município de Vagos; 

4- Considerando o teor da Informação prestada pelo Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa 

e Jurídica, de 08/11/2019, anexa à presente proposta, que se dá aqui como inteiramente 

reproduzida para todos os efeitos legais; 

5- Considerando o teor do Relatório de Avaliação do prédio, de 02/08/2019, elaborado por João 

Carlos da Silva Rua, perito da Lista Oficial do Ministério da Justiça, documento constante do 

processo, que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais; 

PROPONHO à Câmara Municipal: 

a) Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 10º, nº 1, do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de Setembro, aprovar a resolução de requerer a 

declaração de utilidade pública da expropriação urgente do prédio, identificado na 

referida Informação e Relatório de Avaliação, com os fundamentos constantes desses 

documentos; 

b) Requerer, nos termos do artigo 19º, do Código das Expropriações, autorização para a 

tomada de posse administrativa do bem a expropriar, atendendo aos fundamentos 

aduzidos na referida Informação; 

c) Notificar os citados proprietários, nos termos do artigo 10º, nº 5, e do artigo 11º, do 

Código das Expropriações, remetendo proposta de aquisição do prédio, pela via do 

direito privado.”. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

10º, nº 1, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de Setembro: -------------- 

1. Aprovar a resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação urgente 

do prédio, identificado na referida Informação e Relatório de Avaliação, com os 

fundamentos constantes da informação do CDCAJ, de 14 de novembro de 2019 e do 

Relatório de agosto de 2019; 

2. Requerer, nos termos do artigo 19º, do Código das Expropriações, autorização para a 

tomada de posse administrativa do bem a expropriar, atendendo aos fundamentos aduzidos 

na informação do CDCAJ, de 14 de novembro de 2019; 
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3. Notificar os citados proprietários, nos termos do artigo 10º, nº 5, e do artigo 11º, do Código 

das Expropriações, remetendo proposta de aquisição do prédio correspondente ao artigo 

rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos n.º 2123/19951218, da 

freguesia de Soza, e inscrito na matriz predial sob o artigo 1259, pertencente a Josué Ferreira 

Vida e mulher, Maria de Lurdes Graça Vida, pela via do direito privado.”. -------------------- 

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

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

2 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DE ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC.º E15/2019 

– TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1 – PROPOSTA – RATIFICAÇÃO ------------------------ 

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

 Proposta de Trabalhos Complementares n.º 1, de 13 de novembro de 2019, no valor de 6.662,25 € 

(seis mil, seiscentos e sessenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos); --------------------------------- 

 Informação da fiscalização, de 13 de novembro de 2019; ------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 13 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Tendo em conta a informação da fiscalização, deve o Dono de Obra, se assim o entender, 

aprovar a proposta de trabalhos complementares n.º 1.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 2019: “Aprovo. À 

Reunião de C.M. para ratificação.”: ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL COSTA PARRACHO – PROC.º OEC 64/15 – GAFANHA DA BOA HORA – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO -------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Costa Parracho, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 

de setembro de 2016, juntando elementos ao processo; -------------------------------------------------- 
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 Informação da DU, de 29 de fevereiro de 2019: ----------------------------------------------------------- 

“… 

1. O requerente foi notificado do deferimento condicionado da operação urbanística e do 

prazo de um ano para requerer a emissão do respetivo alvará, conforme Not. 809 de 

12/10/2016. 

2. Face à informação …e ao disposto nos n.ºs 2 e 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação, propõe-se que o processo seja remetido a 

Reunião de Câmara, para deliberação sobre a intenção da declaração da caducidade da 

licença. Devendo o requerente ser notificado para efeitos de audiência prévia.”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a intenção de declarar a caducidade da licença de 

construção, após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á 

definitivamente operada a caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ALBANO ROCHA – PROC.º OEC 43/19 – GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA DA BOA 

HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO --- 

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

 Requerimento de Albano Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 de outubro 

de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação da DU, de 06 de novembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“…  

1. A pretensão consiste em legalização de alterações em moradia unifamiliar existente, 

assim como legalização de anexos e muros. 

2. Conforme referido anteriormente, não se vê inconveniente no projecto de legalização no 

que respeita à arquitectura. 

3. Conforme referido anteriormente, parte dos muros de divisão têm altura superior a 2m, 

sendo que é solicitada a manutenção da altura dos mesmos por razões de segurança, nos 
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termos do disposto no nº 4, do artº 13º, do RMUE. Face ao exposto, a Câmara Municipal 

deverá pronunciar-se, nos termos do nº 4, do artigo. 

4. Após a regularização do referido no ponto 3 supra, não se verá inconveniente na 

legalização pretendida (Arquitectura, especialidades e autorização de utilização).”; ---- 

 Parecer da CDU, de 06 de novembro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação 

prestada … sendo de remeter o processo a reunião da CM, nos termos do nº 4 do artigo 13º do 

RMUE, para deliberar sobre a aceitação ou não de parte dos muros de divisão, com altura 

superior a 2m, …. Caso a deliberação seja favorável, será ainda da CM se pronunciar nos termos 

do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, sobre a legalização das obras e sobre a 

autorização pretendida, ….”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de novembro de 2019:“À Reunião da 

Câmara Municipal para deliberar quanto à aceitação da altura de parte dos muros de divisão, 

bem como quanto à legalização das obras executadas e respetiva Autorização de Utilização”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a manutenção de parte dos muros de 

divisão, com altura superior a 2 metros. ---------------------------------------------------------------------------- 

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 da DU, de 06 de novembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 06 de novembro 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. 
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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. ------------------------------------ 

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

3 – MARIA GRACIETE ROCHA CORREIA – PROC.º OEC 5/19 – PALHAL – PONTE DE VAGOS 

E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Graciete Rocha Correia, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 05 de agosto de 2019, juntando elementos ao processo; --------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 14 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“…  

9. 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 14 de novembro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação 

prestada … sendo que conforme a mesma …o processo reúne condições para ser submetido a 

reunião da CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para 

deliberar sobre a legalização das obras e sobre a autorização de utilização pretendida.”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de novembro 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 14 de novembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 14 de novembro de 2019; 

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

correção ou adaptação; 
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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. ------------------------------------ 

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

4 – S. COSTA & IRMÃO, LDA – PROC.º OLOU 3/19 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 23/90 – 

ALTERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de S. Costa & Irmão, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 11 

de outubro de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 16 de outubro de 2019: ---------------------------------------------------------- 

“…não se vê inconveniente na alteração requerida.”; --------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 18 de outubro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação 

prestada… sendo que de acordo com a mesma, não se vê inconveniente na alteração do alvará de 

loteamento, nos termos do artigo 27º do RJUE. …Mais, tendo em conta o disposto no n.º 4 do 

artigo 30º do RMUE (o nº de interessados é superior a 10), previamente à submissão a deliberação 

final da CM, deverão ser notificados por edital, a afixar nos locais de estilo e no site da 

autarquia.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de outubro de 2019:“Proceda-se à 

publicação do edital nos termos da informação”. --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 22 de novembro de 2019, concluindo: “…não ocorreu qualquer pronúncia 

sobre a notificação efetuada via edital. Assim, remete-se para a informação prestada em 18/10/19, 

sendo de submeter o processo a deliberação da CM.”; -------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de novembro de 2019:“À Reunião da 

Câmara Municipal para deliberar sobre a alteração ao alvará de loteamento em análise”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 

23/90, conforme o requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 – ANA BELA FERNANDES TOMÉ – PROC.º OEC 155/19 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – MUROS DE VEDAÇÃO E DE DIVISÃO – 

LEGALIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ana Bela Fernandes Tomé, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de novembro de 2019, juntando elementos ao processo; --------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 18 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“…  

6.Face ao exposto, o processo de legalização de muro de vedação, e de divisão em área abrangida 

por zona de restrição de utilidade da Reserva Agrícola Nacional, (arquitetura e especialidades), 

reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por 

forma a que a mesma decida sobre a legalização das obras realizadas.”; ---------------------------- 

 Parecer da CDU, de 18 de novembro de 2019, concluindo: “Concordo com a informação 

prestada… será de submeter a reunião da CM, face ao artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do 

RMUE, para deliberar sobre a legalização das obras realizadas.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de novembro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, legalizar os muros de vedação e de divisão. ------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 O senhor Alírio de Oliveira Matos, residente em Vagos para: ------------------------------------------- 

 Insistir no problema dos custos da água e em especial das taxas. ---------------------------- 

 Referir que continuamos todos a sustentar monopólios. --------------------------------------- 

 Perguntar, afinal quem manda em Portugal? ---------------------------------------------------- 

 Será normal um gestor de uma empresa ganhar mais do que o próprio Presidente da 

Republica? -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Os senhores Presidentes de Câmara deveriam unir-se todos contra o Governo. ------------ 

 Informar o senhor Presidente que foi fazer uma visita à Gaticão. ---------------------------- 

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

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

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

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 cinco 

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

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


