
 

 

No dia dezasseis de abril de dois mil e catorze, pelas 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

assistente técnica, Carla Manuela Castro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2013, que aqui se dão como inteiramente 

reproduzidos para todos os efeito

45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto

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

Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução nº 4/2001 

Contas, com destaque para o seu Anexo I. 

Para prestar os esclarecimentos tidos por convenientes esteve

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora drª Maria do Céu

Pereira Sarabando Marques, e duas abstenções dos senhores vereadores 

Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

 

ATA N.º 08/2014, de 16 de abril 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob 

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

Manuela Castro Sarabando. --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 -----------------------------------------------------------------------------

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2013, que aqui se dão como inteiramente 

reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto

45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer 

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

Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de 

Contas, com destaque para o seu Anexo I. ----------------------------------------------------------------------------

prestar os esclarecimentos tidos por convenientes esteve presente o CDF, dr. Nuno André

iberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora drª Maria do Céu

, e duas abstenções dos senhores vereadores eng. João Manuel da Cruz 

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, aprovar os documentos apresentados e submeter os 

mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------
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minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob 

e com a presença dos 

do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

ecretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2013, que aqui se dão como inteiramente 

s legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer 

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

2ª Secção do Tribunal de 

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

o CDF, dr. Nuno André; ------------- 

iberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora drª Maria do Céu 

eng. João Manuel da Cruz 

aprovar os documentos apresentados e submeter os 

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



 

 

 
 Declaração de voto:  

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou o seguinte:

1) O aumento da receita é motivado por duas situações que não se voltarão a repetir: o encaixe da 

totalidade da verba do PAEL e o 

qual a estratégia de médio e longo prazo que o executivo tem para que a receita aumente sem 

estar dependente destes fatores extraordinários;

2) A evolução da despesa foi muito condicionada pelos custo

as condenações e regularizações). Importa salientar que este é o custo pago por uma gestão 

descuidada e ineficaz do município;

3)  Deve ser dado algum mérito na redução da dívida de curto prazo (essencialmente substituída 

pelo empréstimo do PAEL) e da divida total;

4) Dividas às associações e IPSS em valores muito elevados, sem que a Câmara dê um sinal ou 

apresente um Plano com vista a 

custos a essas entidades;

5) No quadro da evolução da despesa, percebe

antecederam as eleições. Maior prova de eleitoralismo e uso de dinheiros públicos

partidários é difícil." 

Declaração de voto:  

Os senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques

Domingues declararam o seguinte:

1. A contribuição destes vereadores para este orçamento e respetiva execu

Corresponde basicamente à observância da sua execução no ultimo trimestre de 2013.

2. A boa execução orçamental em termos de receita deve

PAEL. Por razões de ordem contabilística, esta operação 

prazo por longo prazo, é incorporada nas receitas de capital, empolando a receita total. Ora, 

todos os indicadores ou rácios que usem este valor como denominador, resultam 

3. O indicador “Independência Finan

ponto 2 não é clara, uma vez que este rácio está em 29% tendo descido 4% em relação a 2012. 

Ora, isto significa que temos de aumentar as receitas próprias para diminuir a dependência da 

administração central.”

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

2 – VENDA DE LOTE 121 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS

Presentes: 

• Comunicação da empresa Maisvagos 

S.A., datada de 11 de abril de 2014, na qualidade de proprietária do

de 1850 m2 que pretende vender o me
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O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou o seguinte:” 

O aumento da receita é motivado por duas situações que não se voltarão a repetir: o encaixe da 

totalidade da verba do PAEL e o aumento da receita por via do IMI. Era importante perceber 

qual a estratégia de médio e longo prazo que o executivo tem para que a receita aumente sem 

estar dependente destes fatores extraordinários; 

A evolução da despesa foi muito condicionada pelos custos com os processos em tribunal (com 

as condenações e regularizações). Importa salientar que este é o custo pago por uma gestão 

descuidada e ineficaz do município; 

Deve ser dado algum mérito na redução da dívida de curto prazo (essencialmente substituída 

pelo empréstimo do PAEL) e da divida total; 

Dividas às associações e IPSS em valores muito elevados, sem que a Câmara dê um sinal ou 

apresente um Plano com vista a resolver este problema que cria graves constrangimentos e 

custos a essas entidades; 

No quadro da evolução da despesa, percebe-se que a mesma é muito concentrada nos meses que 

antecederam as eleições. Maior prova de eleitoralismo e uso de dinheiros públicos

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e  eng.º João Manuel da Cruz 

o seguinte:” 

A contribuição destes vereadores para este orçamento e respetiva execução foi muito reduzida. 

Corresponde basicamente à observância da sua execução no ultimo trimestre de 2013.

A boa execução orçamental em termos de receita deve-se em grande medida à contratação do 

PAEL. Por razões de ordem contabilística, esta operação financeira de troca de divida de curto 

prazo por longo prazo, é incorporada nas receitas de capital, empolando a receita total. Ora, 

todos os indicadores ou rácios que usem este valor como denominador, resultam 

O indicador “Independência Financeira” traduz bem que a forma de contabilização referida no 

ponto 2 não é clara, uma vez que este rácio está em 29% tendo descido 4% em relação a 2012. 

Ora, isto significa que temos de aumentar as receitas próprias para diminuir a dependência da 

ção central.” 

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS --------------------------------------------

da empresa Maisvagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, 

S.A., datada de 11 de abril de 2014, na qualidade de proprietária do Lote 121 da ZIV, com área 

de 1850 m2 que pretende vender o mesmo à empresa CARB – Casa Agrícola Rui Batel, pelo 
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O aumento da receita é motivado por duas situações que não se voltarão a repetir: o encaixe da 

aumento da receita por via do IMI. Era importante perceber 

qual a estratégia de médio e longo prazo que o executivo tem para que a receita aumente sem 

s com os processos em tribunal (com 

as condenações e regularizações). Importa salientar que este é o custo pago por uma gestão 

Deve ser dado algum mérito na redução da dívida de curto prazo (essencialmente substituída 

Dividas às associações e IPSS em valores muito elevados, sem que a Câmara dê um sinal ou 

resolver este problema que cria graves constrangimentos e 

se que a mesma é muito concentrada nos meses que 

antecederam as eleições. Maior prova de eleitoralismo e uso de dinheiros públicos para fins 

eng.º João Manuel da Cruz 

ção foi muito reduzida. 

Corresponde basicamente à observância da sua execução no ultimo trimestre de 2013. 

se em grande medida à contratação do 

financeira de troca de divida de curto 

prazo por longo prazo, é incorporada nas receitas de capital, empolando a receita total. Ora, 

todos os indicadores ou rácios que usem este valor como denominador, resultam  deturpados. 

ceira” traduz bem que a forma de contabilização referida no 

ponto 2 não é clara, uma vez que este rácio está em 29% tendo descido 4% em relação a 2012. 

Ora, isto significa que temos de aumentar as receitas próprias para diminuir a dependência da 

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

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

Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, 

Lote 121 da ZIV, com área 

cola Rui Batel, pelo 



 

 

preço total de 32.500,00

9º do Regulamento de Aquisição de Lotes da ZI

mencionada venda, questionando

preferência ali previsto.

•  Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 14 de abril de 2014

transcreve: “A presente comunicação de venda de lote, por parte da empresa maisvagos, 

afigura- se-me que está devidamente enquadrada no art. 9º do Regulamento de Aquisição de 

Lotes da Zona Industrial. Assim, deverá a C.M.V

pretende usufruir do direito de preferência que lhe assiste.” 

• Despacho do senhor Vice 

transcreve: “Ao Dr. Pedro Samagaio para dar parecer no âmbito do regulamento de aquisição 

de lotes da ZIV.À reunião de Câmara. “ 

A Câmara Municipal deliberou, 

preferência sobre o referido lote.

Deve a Secção de Património, da Divisão Administrativa e Jurídica

teor da presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

DESTINADAS A COMÉRCIO OU SERVIÇOS

Presentes: 

• Proposta da CDGU, engª Isabel Trindade, e do jurista dr. Pedro Samagaio

transcreve:  

“Assunto: PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

DESTINADAS A COMÉRCIO OU SERVIÇOS

1 – INTRODUÇÃO 

Da análise de diversos processos, no âmbito de gestão urbanística, suscitaram

o enquadramento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas nas atividades de comércio ou de 

serviços, e a sua relação com os títulos de utilização dos espaços onde se pretende a sua instalação.

2 – ANÁLISE 

Reportando-nos à evolução das normas e legislação aplicávei

tipificação das atividades que se desenvolvem nas edificações teve formatos variados e diferentes dos que 

atualmente apresentam, designadamente quanto à distinção entre comércio e serviços. Também a 
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preço total de 32.500,00€ (trinta e dois mil e quinhentos euros), 17,57€/m2. Nos termos do artigo 

9º do Regulamento de Aquisição de Lotes da ZIV, solicita autorização para proceder à 

mencionada venda, questionando também se o Município de Vagos pretende exercer o direito de 

preferência ali previsto. 

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 14 de abril de 2014

A presente comunicação de venda de lote, por parte da empresa maisvagos, 

me que está devidamente enquadrada no art. 9º do Regulamento de Aquisição de 

Lotes da Zona Industrial. Assim, deverá a C.M.V. deliberar se autoriza a citada ve

pretende usufruir do direito de preferência que lhe assiste.” --------------------

Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 11 de abril de 201

Ao Dr. Pedro Samagaio para dar parecer no âmbito do regulamento de aquisição 

de lotes da ZIV.À reunião de Câmara. “ -------------------------------------------------------------------

deliberou, por unanimidade autorizar a venda e não exercer a opção de direito de 

preferência sobre o referido lote. ---------------------------------------------------------------------------------------

da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o 

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

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

DIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

DESTINADAS A COMÉRCIO OU SERVIÇOS -----------------------------------------------------------------

da CDGU, engª Isabel Trindade, e do jurista dr. Pedro Samagaio

PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

DESTINADAS A COMÉRCIO OU SERVIÇOS 

Da análise de diversos processos, no âmbito de gestão urbanística, suscitaram-se algumas dúvidas sobre 

dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas nas atividades de comércio ou de 

serviços, e a sua relação com os títulos de utilização dos espaços onde se pretende a sua instalação.

nos à evolução das normas e legislação aplicáveis a matérias urbanísticas verifica

tipificação das atividades que se desenvolvem nas edificações teve formatos variados e diferentes dos que 

atualmente apresentam, designadamente quanto à distinção entre comércio e serviços. Também a 
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2. Nos termos do artigo 

V, solicita autorização para proceder à 

pretende exercer o direito de 

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 14 de abril de 2014 que a seguir se 

A presente comunicação de venda de lote, por parte da empresa maisvagos, 

me que está devidamente enquadrada no art. 9º do Regulamento de Aquisição de 

a citada venda ou se 

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

de 2014, que a seguir se 

Ao Dr. Pedro Samagaio para dar parecer no âmbito do regulamento de aquisição 

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

xercer a opção de direito de 

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

, proceder em conformidade com o 

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

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

DIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

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

da CDGU, engª Isabel Trindade, e do jurista dr. Pedro Samagaio, que a seguir se 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES EM FRAÇÕES 

se algumas dúvidas sobre 

dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas nas atividades de comércio ou de 

serviços, e a sua relação com os títulos de utilização dos espaços onde se pretende a sua instalação. 

s a matérias urbanísticas verifica-se que a 

tipificação das atividades que se desenvolvem nas edificações teve formatos variados e diferentes dos que 

atualmente apresentam, designadamente quanto à distinção entre comércio e serviços. Também a 



 

 

classificação, nessas categorias, dos estabelecimentos de restauração e bebidas sofreu sensíveis 

alterações ao longo do tempo. 

No entanto verificou-se, na década passada, uma tendência para classificar os referidos 

estabelecimentos como prestação de serviços. Tal tendê

com a publicação do Decreto –

funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas), onde nos nºs 1 e 2 define os 

estabelecimentos de restauração e de bebidas, como os estabelecimentos destinados a prestar, mediante 

remuneração, serviços  de alimentação e de bebidas, ou 

estabelecimento ou fora dele. Aí ressalta a expressão “serviços de  “ 

remetendo definitivamente essa atividade para o âmbito dos serviços.

Antes da publicação desse decreto

incluía as atividades de serviços.

Assim nos títulos de utilização anteriores à data de entrada em vigor do Decreto 

de junho, em que constasse a designação “ comercio”, estes poderão ser considerados como abrangendo 

também atividades de serviços; nos títulos posteriores a esta data consider

estabelecimentos de restauração e bebidas, que apenas se poderão instalar em frações onde esteja 

prevista a atividade de serviços; neste ultimo caso, se se pretender instalar um daqueles estabelecimentos 

numa fração destinada a comércio, e

se estiver em regime de propriedade horizontal, deverá estar instruída com as autorizações de todos os 

condóminos. 

3 – PROPOSTA DE DECISÃO 

Face ao acima exposto, propõe

matérias acima expostas, quer por parte dos serviços técnicos municipais, quer por parte dos outros 

agentes envolvidos, designadamente proprietários e/ou exploradores de estabelecimentos e empresários, 

sejam superiormente sancionados os seguintes procedimentos:

• Nas edificações cujo titulo de utilização tenha sido emitido antes da entrada em vigor do 

Decreto- Lei nº 234/2007, de 19 de junho, (19 de junho de 2007), onde surja a designação 

“ocupação “ ou “comérci

instalação de atividades comerciais ou de serviços, incluindo

restauração ou de bebidas, sem necessidade de proceder à alteração da utilização;

• Nas edificações cuja autorização de utilização tenha sido emitida naquela data ( 19 de junho de 

2007) ou em data posterior, a distinção entre comercio e serviços será imperativa, não se 

admitindo, assim, a instalação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, o
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, nessas categorias, dos estabelecimentos de restauração e bebidas sofreu sensíveis 

se, na década passada, uma tendência para classificar os referidos 

estabelecimentos como prestação de serviços. Tal tendência teve um momento de clarificação decisiva 

– Lei  nº 234/2007, de 19 de junho, (regime  jurídico da instalação e do 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas), onde nos nºs 1 e 2 define os 

os de restauração e de bebidas, como os estabelecimentos destinados a prestar, mediante 

de alimentação e de bebidas, ou serviços de bebidas e cafetaria no próprio 

estabelecimento ou fora dele. Aí ressalta a expressão “serviços de  “ e não “venda de “ ou outra, 

remetendo definitivamente essa atividade para o âmbito dos serviços. 

Antes da publicação desse decreto-lei a designação (comércio) tinha uma abrangência mais lata, que 

incluía as atividades de serviços. 

ização anteriores à data de entrada em vigor do Decreto – Lei nº 234/2007, de 19 

de junho, em que constasse a designação “ comercio”, estes poderão ser considerados como abrangendo 

também atividades de serviços; nos títulos posteriores a esta data consider

estabelecimentos de restauração e bebidas, que apenas se poderão instalar em frações onde esteja 

prevista a atividade de serviços; neste ultimo caso, se se pretender instalar um daqueles estabelecimentos 

numa fração destinada a comércio, este terá que ser considerado como uma alteração de utilização que, 

se estiver em regime de propriedade horizontal, deverá estar instruída com as autorizações de todos os 

PROPOSTA DE DECISÃO  

Face ao acima exposto, propõe-se que, como forma de introduzir maior segurança na apreciação das 

matérias acima expostas, quer por parte dos serviços técnicos municipais, quer por parte dos outros 

agentes envolvidos, designadamente proprietários e/ou exploradores de estabelecimentos e empresários, 

superiormente sancionados os seguintes procedimentos: 

Nas edificações cujo titulo de utilização tenha sido emitido antes da entrada em vigor do 

Lei nº 234/2007, de 19 de junho, (19 de junho de 2007), onde surja a designação 

“ocupação “ ou “comércio”, esta será interpretada num sentido lato, em que se admite aí a 

instalação de atividades comerciais ou de serviços, incluindo-se também os estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, sem necessidade de proceder à alteração da utilização;

ões cuja autorização de utilização tenha sido emitida naquela data ( 19 de junho de 

2007) ou em data posterior, a distinção entre comercio e serviços será imperativa, não se 

admitindo, assim, a instalação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, o
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, nessas categorias, dos estabelecimentos de restauração e bebidas sofreu sensíveis 

se, na década passada, uma tendência para classificar os referidos 

ncia teve um momento de clarificação decisiva 

Lei  nº 234/2007, de 19 de junho, (regime  jurídico da instalação e do 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas), onde nos nºs 1 e 2 define os 

os de restauração e de bebidas, como os estabelecimentos destinados a prestar, mediante 

de bebidas e cafetaria no próprio 

e não “venda de “ ou outra, 

lei a designação (comércio) tinha uma abrangência mais lata, que 

Lei nº 234/2007, de 19 

de junho, em que constasse a designação “ comercio”, estes poderão ser considerados como abrangendo 

também atividades de serviços; nos títulos posteriores a esta data considera-se, no caso os 

estabelecimentos de restauração e bebidas, que apenas se poderão instalar em frações onde esteja 

prevista a atividade de serviços; neste ultimo caso, se se pretender instalar um daqueles estabelecimentos 

ste terá que ser considerado como uma alteração de utilização que, 

se estiver em regime de propriedade horizontal, deverá estar instruída com as autorizações de todos os 

de introduzir maior segurança na apreciação das 

matérias acima expostas, quer por parte dos serviços técnicos municipais, quer por parte dos outros 

agentes envolvidos, designadamente proprietários e/ou exploradores de estabelecimentos e empresários, 

Nas edificações cujo titulo de utilização tenha sido emitido antes da entrada em vigor do 

Lei nº 234/2007, de 19 de junho, (19 de junho de 2007), onde surja a designação 

o”, esta será interpretada num sentido lato, em que se admite aí a 

se também os estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, sem necessidade de proceder à alteração da utilização; 

ões cuja autorização de utilização tenha sido emitida naquela data ( 19 de junho de 

2007) ou em data posterior, a distinção entre comercio e serviços será imperativa, não se 

admitindo, assim, a instalação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, ou de outras 



 

 

atividades de serviços em frações onde a designação “serviços” não conste no respetivo titulo 

de utilização; 

• Anote-se que, no que respeita aos estabelecimentos de prestação de serviços introduzidos pelo 

DL nº 370/99, de 18 de setembro e identif

janeiro, estes só beneficiarão da presente interpretação até à data da entrada em vigor do 

citado DL. 

• Nas alterações à utilização em frações sujeitas ao regime de propriedade horizontal, o 

requerente terá que demonstrar a legitimidade para a realização da operação, instruindo o 

pedido com documentação que comprove que a alteração solicitada é autorizada por todos os 

condóminos. 

O presente parecer satisfaz os requisitos legais sobre a matéria.

Este o nosso parecer, s.m.o. À Consideração Superior, face ao exposto.

Engª. Isabel Trindade- CDGU e 

• Despacho da senhora Vereadora

transcreve: “Concordo com a estratégia de 

e posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação

A Câmara Municipal deliberou,

Assembleia Municipal para a necessária apreciação e aprovação.

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consigna

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

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

 

Ata n.º 08/2014, de 16 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

atividades de serviços em frações onde a designação “serviços” não conste no respetivo titulo 

se que, no que respeita aos estabelecimentos de prestação de serviços introduzidos pelo 

DL nº 370/99, de 18 de setembro e identificados no anexo III da Portaria nº 33/2000, de 28 de 

janeiro, estes só beneficiarão da presente interpretação até à data da entrada em vigor do 

Nas alterações à utilização em frações sujeitas ao regime de propriedade horizontal, o 

á que demonstrar a legitimidade para a realização da operação, instruindo o 

pedido com documentação que comprove que a alteração solicitada é autorizada por todos os 

O presente parecer satisfaz os requisitos legais sobre a matéria. 

À Consideração Superior, face ao exposto. 

 Pedro Samagaio- Jurista” 

Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, datado de 11 de abril de 2014, que a seguir se 

Concordo com a estratégia de atuação proposta. À reunião da CM para apreciação 

e posterior remessa à Assembleia Municipal para aprovação.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta apresentada e remetê

Assembleia Municipal para a necessária apreciação e aprovação. ----------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e onze

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

5 

atividades de serviços em frações onde a designação “serviços” não conste no respetivo titulo 

se que, no que respeita aos estabelecimentos de prestação de serviços introduzidos pelo 

icados no anexo III da Portaria nº 33/2000, de 28 de 

janeiro, estes só beneficiarão da presente interpretação até à data da entrada em vigor do 

Nas alterações à utilização em frações sujeitas ao regime de propriedade horizontal, o 

á que demonstrar a legitimidade para a realização da operação, instruindo o 

pedido com documentação que comprove que a alteração solicitada é autorizada por todos os 

, datado de 11 de abril de 2014, que a seguir se 

atuação proposta. À reunião da CM para apreciação 

a proposta apresentada e remetê-la à 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

dos no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Carla Manuela Castro 

e onze minutos. --- 

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


