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Nº 19 – Reunião ordinária da 

Câmara  Municipal  de Chaves 

                                 Realizada no dia 7 de agosto 

 de 2015. ------------------- 

Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho, 

realizou-se a Reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. 

Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins 

Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral. -------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

e dez minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de quatro de agosto de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CÂNDIDO 

MONTEIRO CABELEIRA. ------------------------------------------------ 

Usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo dado conhecimento ao Executivo Camarário do 

teor do Despacho n.º 35/GAP/15, do pretérito dia 05 de agosto, e 

relacionado com a cessação de utilização do estabelecimento “¼ 

Escuro”, dando, sobre a matéria, nota, sumária, das razões 

fundamentadoras da tomada de tal decisão administrativa. ------------ 

O não cumprimento voluntario, de tal ordem administrativa, por parte 

dos seus destinatários, poderá vir a determinar a promoção de despejo 

administrativo e cuja competência esta confiada ao Órgão Executivo 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

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

Na sequência da informação prestada, pelo Presidente da Câmara, sobre 

a medida de tutela da legalidade urbanística aplicada ao 

estabelecimento de bebidas “¼ Escuro”, usou da palavra o Vereador do 

Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, no 

sentido de sublinhar que a Autarquia deve ter muita prudência na gestão 

destas matérias, nomeadamente através da aprovação de um regulamento 

consistente, em matéria de horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais. ---------------------------------------- 

Por outro lado, a Câmara deveria ponderar a deslocalização deste tipo 

de estabelecimentos para a zona ribeirinha do Rio Tâmega, 

disponibilizando, para o efeito, alguns pavilhões. ----------------- 

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

Usou, ainda, da palavra o Vereador responsável pela respetiva área de 

intervenção municipal, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo 

referido, sobre a matéria, em apreciação, que o Concelho de Chaves 

dispõe de regras claras, sobre o funcionamento deste tipo de 

estabelecimentos. -------------------------------------------------- 

Acontece, porém, que as mesmas têm sido, sistematicamente, violadas 

pelo estabelecimento de bebidas “¼ Escuro”, sendo certo que o mesmo 

vem desrespeitando, recorrentemente, o horário de funcionamento que 
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lhe está atribuído, provocando grande perturbação para os moradores 

da Zona Histórica da Cidade. ---------------------------------------- 

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

Retomou o uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para informar 

o Executivo Municipal, no que concerne a aprovação de uma candidatura 

ao Programa de Ocupação de Tempos Livres, na modalidade de longa 

duração, promovido pelo IPDJ. --------------------------------------- 

A candidatura aprovada integra-se na área da Sensibilização Ambiental, 

cujo mérito veio a ser reconhecido por tal Instituto. --------------- 

Mais duas candidaturas, no âmbito do programa, em causa, foram 

apresentadas, embora as mesmas não tenha sido acolhidas pelo referido 

Instituto. --------------------------------------------------------- 

- Exposição no Arquivo Histórico – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota que, no próximo dia 11 de agosto, terá 

lugar, a partir das 11:00 horas, a inauguração da exposição, no Arquivo 

Histórico, endereçando, para o efeito, convite a todos os Vereadores.   

Referiu, ainda, que, no futuro, a redação dos convites, dirigidos às 

entidades oficiais, irá ter uma alteração, no sentido de retirar a 

aparente obrigatoriedade da presença dos seus destinatários, nos 

diversos eventos promovidos pela Autarquia. ------------------------- 

- Visita ao Edifício destinado ao Centro de Artes Criativas e de 

Juventude – Sobre está matéria, usou da palavra, o Vereador responsável 

pela respetiva área de intervenção municipal, Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, sugerindo o agendamento da visita ao Edifício, em 

epígrafe, no próximo dia 12 de agosto às 15 horas. ------------------ 

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

Sequencialmente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, para manifestar a sua 

concordância quanto a data proposta para a realização da referida 

visita, registando, no entanto, que a mesma deve ser perspetivada para 

o Edifício destinado ao Centro de Incubação de Empresas Criativas. -- 

Destacou, também, que, oportunamente, solicitou a disponibilização dos 

dossiês relacionados com o edifício em causa, muito concretamente, 

processo de candidatura a fundos comunitários e o respetivo projeto.- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, no sentido de apelar a uma 

melhor divulgação dos projetos desenvolvidos pela Eurocidade – Chaves 

– Verin. ------------------------------------------------------------ 

Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, dando nota da apresentação oficial de uma 

plataforma voltada para o turismo, desenvolvida pela Eurocidade, tendo 

em vista a divulgação de um pacote turístico, integrando o mesmo 

conteúdos sobre história, equipamentos culturais, infraestruturas, 

hotelaria, percursos turísticos, entre outras temáticas relevantes 

para a promoção turística do espaço territorial abrangido pela 

Eurocidade. -------------------------------------------------------- 

Chaves-Verin, deverá passar a ser um destino turístico e não um espaço 

de passagem. -------------------------------------------------------- 

Chaves já é um destino turístico termal. ---------------------------- 

No entanto, é necessário dar um salto qualitativo, no sentido de Chaves 

passar também a ser um destino turístico global, ou seja, valorizando 

todas as suas componentes turísticas relevantes: histórica, cultural, 

ambiental, entre outras. -------------------------------------------- 

O projeto desenvolvido, sobre a matéria, pela Eurocidade, centra-se 

na seguinte ideia fundamental: “Um destino turístico, dois Países!” - 

-------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo referido, sobre a 

matéria, em apreciação, o seguinte: --------------------------------- 

1 – Estas iniciativas promovidas, no âmbito da Eurocidade, para além 

do turismo, deveriam abranger outras áreas de intervenção, 

nomeadamente, a área do ambiente, centrada na despoluição do Rio 

Tâmega, embora se reconheça que tal ação não é fácil de 

operacionalizar. --------------------------------------------------- 

2 – O Município de Chaves deve, nesse sentido, exercer as suas 

competências, nesta relevante área de intervenção ambiental. -------- 

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

Seguidamente, em resposta aos comentários acima exarados, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo afirmado, sobre a 

matéria, o seguinte: ------------------------------------------------ 

1 – O assunto correlacionado com a despoluição do Rio Tâmega já foi, 

oportunamente, debatido ao nível das administrações das bacias 

hidrográficas, entre a delegação Portuguesa e a delegação Espanhola, 

esta última constituída por duas delegações – Galiza e Castela-Leão-. 

2 – A Reunião sobre a gestão de tais baciais hidrográficas decorreu, 

precisamente, em Chaves. -------------------------------------------- 

3 – Os problemas e/ou causas que provocam a poluição do Rio Tâmega já 

estão identificados. ------------------------------------------------ 

4 – O Município de Chaves, em princípio, irá promover procedimento 

concursal para a construção de 3 etar’s, a localizar nas localidades 

de Vilarinho, Vilarelho e Vila Mea, e, bem assim, a construção do 

emissário do Parque Industrial. ------------------------------------- 

5 – Os problemas que não podem ser resolvidos, sobre esta matéria, 

centram-se nas alterações climáticas que determinaram a sistemática 

subtração do caudal do rio Tâmega, sendo certo que essa realidade não 

é, tecnicamente, fácil de ultrapassar. ------------------------------ 

6 – Por outro lado, há a perspetiva de ser desenvolvido um projeto no 

sentido de transformar o Vale do Tâmega, num parque natural, no âmbito 

do novo quadro comunitário de apoio. -------------------------------- 

7 – Tal projeto, a concretizar-se, poderá permitir a valorização das 

margens do Rio Tâmega, a limpeza da paisagem e a valorização da 

natureza, reforçando, simultaneamente, a importância das ciclovias. - 

8 – Este projeto poderá potenciar o turismo de natureza, com todas as 

vantagens daí emergentes para esta região. -------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada do Vereador do Partido Social-Democrata, Senhor 

João Carlos Alves Neves, iniciando a sua participação na presente 

reunião quando eram 09:40 horas. ------------------------------------ 

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

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO 

MOURA MOUTINHO. ----------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João 

Adérito Moura Moutinho, tendo relembrado o facto da Câmara Municipal 

ter aprovado, em tempo oportuno, uma proposta consubstanciada na 

realização de alguns seminários temáticos, de cariz histórico, durante 

a realização da festa dos povos. ------------------------------------ 

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

Por último, em vista à conclusão do período antes da ordem do dia, 

usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para expressar o seu 



                                                                F. 31 

                                                                  _____________________ 
 

voto de congratulação e reconhecimento pelo esforço, determinação e 

profissionalismo dos colaboradores municipais que integram as Divisões 

de Sustentabilidade e Competitividade e de Desenvolvimento Social e 

Cultural, enquanto unidades orgânicas municipais responsáveis pela 

excelente organização da Feira do Pastel e do Festival Musical. ----- 

Expressou, ainda, um voto de reconhecimento à academia de artes, pelo 

meritório trabalho desenvolvido, o qual permitiu a aprovação, pelo 

Ministério da Educação, do Ensino Artístico de Gaita de Foles e Bombo 

tradicional. ------------------------------------------------------- 

Para registar esta relevante conquista cultural e musical, está a ser 

equacionada a realização de um grande concerto de musica popular, o 

qual, em princípio, terá lugar no próximo dia 20 de agosto, integrando 

o mesmo, um concerto de Gaita de Foles e Bombos populares. ---------- 

    

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada em 31 de julho de 2015. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 

depois de lida, a referida ata. ------------------------------------- 

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social-

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude 

de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada 

pela ata objeto de aprovação. --------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: JOÃO PEDRO COSTA TORRES. INFORMAÇÃO Nº. 94/DAF/15 -------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por João Carlos Costa 

Torres, contribuinte n.º 213369699, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 2310, datado do pretérito dia 

27/02/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. --------------------- 
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2. O requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida. 

3. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/06/05, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 60/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 20 de maio de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

4. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ---- 

5. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

6. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. --------------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 60/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 20 de maio de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; ------------------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 

(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.07.30 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.07.31.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

EXECUTADO: MARIA DE LURDES SARMENTO. INFORMAÇÃO Nº. 95/DAF/15. ------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria de Lurdes 

Sarmento, contribuinte n.º 150909322, cliente de água n.º 315519, 

documento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local 
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n.º 4773, datado do pretérito dia 23/04/2015, veio a ser solicitado, 

pela requerente, a autorização de pagamento em prestações de uma 

dívida, referente a faturas emitidas a título consumos de água e que 

não foram pagas. --------------------------------------------------- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida. 

3. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/06/05, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 70/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 27 de maio de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

4. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----- 

5. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

6. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. --------------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 70/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 27 de maio de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação; ------------------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 28 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 

(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.07.30 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.07.31.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: CATIA SOFIA FERNANDES TEIXEIRA. INFORMAÇÃO Nº. 96/DAF/15. 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 
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I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Catia Sofia Fernandes 

Teixeira, contribuinte n.º 252292189, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 3664, datado do pretérito dia 

30/03/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. --------------------- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida. 

3. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/06/05, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 64/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 20 de maio de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

4. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----- 

5. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

6. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. --------------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 64/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 20 de maio de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação; ------------------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------ 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

À consideração superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 28 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 

(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.07.30 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.07.31.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE – 12 DE AGOSTO DE 2015. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº114/DDSC/SE/N.º46/2015 ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

I -Enquadramento---------------------------------------------------- 

A Assembleia-Geral das Nações Unidas na Sua Resolução n.º 54/120 de 

17/12/2009, declarou o dia 12 de Agosto como o Dia Internacional da 

Juventude.---------------------------------------------------------- 

Na sua resolução, a Assembleia-Geral das Nações Unidas, procurando 

promover o respeito pelos direitos humanos, pela liberdade e pela 

solidariedade, pediu aos governos mundiais, sociedade civil, 

indivíduos e comunidades, para apoiar as atividades a nível local e 

internacional de modo a marcar o evento.----------------------------  

O Instituto Português do Desporto e Juventude, no passado dia 14 de 

julho, veio através do correio eletrónico, que se anexa à presente 

informação, convidar o município a associar-se a esta comemoração.-- 

Considerando que o Instituto Português do Desporto e Juventude, 

sugere, à semelhança do ano transato, se faculte a gratuitidade nos 

acessos às Piscinas, Museus, Bibliotecas, etc.---------------------- 

Para a comemoração deste dia, sugerimos a colaboração de alguns 

serviços do Município de Chaves, tais como, o Setor dos Museus e a 

Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, para em conjunto 

proporcionarem aos jovens, dos 12 aos 30 anos, no dia 12 de Agosto, 

algumas valências afetas a esses serviços.-------------------------- 

II – Proposta------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir superiormente o seguinte:--------------- 

a)Que seja concedida, aos jovens, dos 12 aos 30 anos, no dia 12 de 

Agosto, a entrada gratuita no Museu da Região Flaviense, Museu Militar 

e Museu de Arte Sacra, assim como o desconto de 50% na Piscina do 

Rebentão;----------------------------------------------------------- 

b)Que a presente proposta seja encaminhada à próxima reunião do 

executivo municipal para deliberação;------------------------------- 

c)Após aprovação superior, mais se propõe o seu encaminhamento ao 

Setor de Museus e à Gestão de Equipamentos do Município de Chaves para 

os devidos efeitos, muito concretamente, no que diz aos procedimentos 

a ter com as supramencionadas medidas.------------------------------ 

À consideração superior.-------------------------------------------- 

Chaves, 31 de julho de 2015----------------------------------------- 

A Técnica Superior, ------------------------------------------------

(Dr.ª Tânia Oliveira)----------------------------------------------- 

OBS: em anexo: cópia do correio eletrónico-------------------------- 

DESPACHO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO, A TÉCNICA SUPERIOR DRA. 

LÍDIA PINTO DE 2015.07.31------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08-03 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08.03.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, para referir que 

o programa proposto, não colocando em causa a comemoração do dia 

Internacional da Juventude, deveria ser enriquecido com mais 

atividades, nomeadamente, caminhadas e passeios, pelos percursos 

turísticos do Concelho. --------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº127/SHSDPC/N.º48/2015 ----------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.07.23------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.03 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08.03.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº128/SHSDPC/N.º50/2015 ------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 2.-------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.07.23------------------------------------------------------- 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.03 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08.03.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

  

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1 RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3) - REVISÃO 

DE PREÇOS PROVISÓRIA ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 195/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

I – Enquadramento--------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 
Republica, 2.ª Série, n.º 87 de 7 de Maio de 2013, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Rodovia de Acesso 

Prioritário A24/Hospital – (Lanço 3)”. ----------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de Setembro de 2013, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ---------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 9 de Dezembro de 2013.--- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.374.300,00€ (Um milhão, 

trezentos e setenta e quatro e trezentos euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 25 de Março de 2014.----------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 17 de Abril de 2014, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 24 de Abril de 2014. ------------------------- 
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8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de Dezembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

lista de trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de 

19.129,24€. ------------------------------------------------------- 

9. O auto de receção provisória tem data de 28 de Julho de 2015.--- 
II – Fundamentação------------------------------------------------- 

1. Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 
Clausula 37.ª do Caderno de Encargos e o Decreto-Lei n.º 6/2004 de 6 

de Janeiro, foi calculada a Revisão de Preços Provisória devido ao 

fato de não serem conhecidos dos índices definitivos dos meses dos 

respetivos autos de medição. --------------------------------------- 

2. Do cálculo da Revisão de Preços Provisória, de acordo com o artigo 
9.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, verifica-se uma 

variação para menos dos coeficientes de atualização, resultando dai 

um valor negativo de -44.495,77€, (Quarenta e quatro mil, quatrocentos 

e noventa e cinco euros e setenta e sete cêntimos), não incluindo o 

IVA. --------------------------------------------------------------

III – Da Proposta--------------------------------------------------

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se o seguinte:------- 

a) Que, numa primeira fase a presente proposta seja agendada para a 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação, de acordo com o estabelecido no artigo 382.º do Código dos 

Contratos Públicos;------------------------------------------------- 

b) De seguida, caso a presente proposta mereça aprovação, se execute 
a reposição do equilíbrio financeiro, devendo a entidade executante 

proceder à reposição do valor da Revisão de Preços Provisória, no 

montante de 44.495,77€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, de 

acordo com o estipulado no artigo 282.º do Código dos Contratos 

Públicos.----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior.-------------------------------------------

Chaves, 29 de Julho de 2015.-----------------------------------------

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de Revisão de Preços; ---------------------------------- 

Cálculo da Revisão de Preços. --------------------------------------- 

Nota: O empreiteiro foi convocado para assinar o auto de medição, 

tendo, no entanto, manifestado a sua discórdia em relação ao valor 

apresentado, não tendo assim procedido à sua assinatura. ------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.07.30. ------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração superior. 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.03.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.08.03----------------------------------------------------------

À reunião de câmara.----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

1.2. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS 
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Foi presente a informação nº 196/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

de Chaves”. -------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada.- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.--------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013. --------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013.------------------------------- 

8. Em 10 de Abril de 2015, de harmonia com a deliberação camarária 

do dia 10 de Abril de 2015, o Município de Chaves aprovou uma 

reprogramação de trabalhos da obra até 15 de Junho de 2015, sem direito 

a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços. ----------------- 

9. O adjudicatário vem, através de correio eletrónico do dia 29 e 

Julho de 2015, solicitar prorrogação de prazo de execução da 

empreitada, até 31 de Agosto de 2015, alegando atrasos provocados pela 

reformulação do projeto. -------------------------------------------- 

10. Anexado ao referido pedido, vem novo plano de trabalhos, memória 
descritiva e plano de pagamentos. ---------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Feita a analise dos argumentos apresentados pelo adjudicatário, 

conclui-se que de facto existem atrasos provocados pela reformulação 

do projeto, encontrando-se ainda por definir algumas situações.------ 

2. A Direção Regional da Cultura do Norte considerou que as “Termas 

Romanas Medicinais de Chaves constituem um dos exemplares melhores 

preservados em toda a Europa, salientando-se não só pela apreciável 

dimensão que apresenta, a complexidade do seu programa funcional, mas 

também pelo excecional estado de conservação das estruturas 

construídas que o compõem”.----------------------------------------- 

3. Durante os trabalhos de escavação arqueológica, emitiu parecer 

referindo que “face à importância científica e patrimonial do conjunto 

de estruturas arqueológicas agora exumadas, deverão ser suspensas as 

obras na área em causa e proceder-se à elaboração de nova proposta 

projetual que permita preservar as totalidades das estruturas 

arqueológicas pertencentes às Termas Romanas de Chaves”. ----------- 

4. Neste sentido, o projeto inicial foi alterado adaptando-o às novas 

estruturas arqueológicas encontradas. ------------------------------ 

5. A obra deveria estar concluída até ao dia 31 de Julho de 2015. 

6. Nesta data desenvolvem-se os trabalhos de pavimentação final da 

laje da praça e início da colocação dos painéis exteriores em betão 

prefabricados. ----------------------------------------------------- 
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7. Existiram ainda atrasos na fabricação dos referidos painéis 

prefabricados de betão previstos para o revestimento exterior do 

edifício. Após a sua aprovação final por parte do projetista em finais 

do mês de Maio, previu-se que a sua colocação fosse iniciada durante 

o mês de Julho, dado que os mesmos seriam executados especificamente 

para o Museu das Termas Romanas de Chaves, no entanto verificou-se que 

aquando do início da sua montagem era necessário retificar as cotas 

de assentamento dos painéis, uma vez que não estavam de acordo com o 

previsto. ---------------------------------------------------------- 

8. Considerando que a reformulação do projeto impossibilitou prever 

a duração exata dos trabalhos, propõe o adjudicatário que o prazo 

contratual seja reprogramado até 31 de Agosto de 2015. ------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------

1-Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que:--------

i)A não aceitação da reprogramação do prazo de execução da obra 

tornaria impraticável a sua conclusão, pela entidade adjudicante;--

ii)Tal facto acarretaria custos elevados para o dono de obra, sofrendo 

a sua conclusão uma dilação ainda maior, com todas as consequências 

que daí advêm;--------------------------------------------------

Propõe-se ao Órgão Executivo aceitar a presente reprogramação dos 

trabalhos, nos termos da alínea a) do artigo 404.º do Código dos 

Contratos Públicos, atinente ao compromisso assumido pela entidade 

executante, que se responsabiliza em concluir a obra até 31 de Agosto 

do corrente ano, cumprindo na íntegra a reprogramação apresentada.--- 

2. Com a aprovação da presente reprogramação de trabalhos, não haverá 

direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação 

ao prazo contratado.-------------------------------------------------

À consideração Superior.-------------------------------------------

Chaves, 30 de Julho de 2015------------------------------------------

O Técnico ----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Pedido de prorrogação de prazo, memória descritiva e plano de 

trabalhos.------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.07.30.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

superior.----------------------------------------------------------

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.03.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.08.03----------------------------------------------------------

À reunião de câmara.----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com as abstenções dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com a 

informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor da 

mesma. Notifique-se. ----------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, verbalmente, fundamentar 

a sua posição de abstenção: ----------------------------------------- 

“Esta reprogramação do prazo da empreitada poderá vir a configurar um 

pedido de revisão de preços, por parte do empreiteiro, aumentando os 

encargos da própria empreitada. ------------------------------------- 
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Por outro lado, estes atrasos vêm prejudicando os comerciantes que se 

localizam na área envolvente da empreitada, sentindo-se estes bastante 

lesados pelo prolongamento dos trabalhos da obra em causa.“ --------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para, verbalmente, fundamentar a sua 

posição de abstenção: ----------------------------------------------- 

“O prazo de execução da empreitada já se arrasta há muito tempo, com 

todos os inconvenientes daí emergentes. ----------------------------- 

Reconhecendo-se a necessidade de reformular o respetivo projeto, os 

trabalhos da empreitada deveriam ter sido planeados com maior rigor.- 

Das informações técnicas produzidas, sobre a empreitada, tudo aponta 

para o facto de ainda existirem algumas soluções técnicas que não 

estão absolutamente estabilizadas.” --------------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O 

ANO LETIVO DE 2015/2016. ADJUDICAÇÃO ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------—- 

Antecedentes e justificação ---------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do 

disposto nos artigos 36º e 38º do CCP (Código dos Contratos Públicos), 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, datada do 

pretérito dia 5 de junho de 2015, autorizou a abertura de um 

procedimento por ajuste direto para aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, nos termos do disposto na alínea e), do nº1 do artigo 24º 

do CCP; ----------------------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal de Chaves, em sua sessão 

ordinária, no dia 24 de junho de 2015, aprovou, por unanimidade, a 

assunção do compromisso plurianual, referente à aquisição de bilhetes 

de assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 2015/2016; ---- 
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- Considerando que foi convidada a empresa “Auto Viação do Tâmega” a 

apresentar as suas melhores condições contratuais para a referida 

prestação de serviço; ---------------------------------------------- 

- Considerando que a proposta apresentada pela referida empresa 

satisfaz os requisitos pretendidos pela Câmara Municipal de Chaves;  

Considerando que, as condições contratuais propostas pelo concorrente 

são as expostas no quadro sinóptico infra:--------------------------- 

Empresa Valor 
Condições de 

pagamento 

Prazo de 

execução 

Auto Viação do 

Tâmega 
348.790,00 60 Dias 175 Dias 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 

2. Autorização da despesa – adjudicação -------------------------- 

O valor da despesa é de 348.790,00 (trezentos e quarenta e oito mil 

setecentos e noventa euros), conforme proposta do concorrente “Auto 

Viação do Tâmega”, em anexo. --------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 

a) Propor, nos termos do nº1 do artigo 73º do CCP, a adjudicação, 

mediante ajuste direto, nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 

do artigo 24º do citado Código, à empresa “Auto Viação do Tâmega” da 

prestação de serviço em causa, nos termos da proposta apresentada; -- 

b) Que seja dispensada a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº2 do artigo 125º do CCP; --------------------------------- 

c) Que seja celebrado o contrato escrito, da presente prestação de 

serviço, nos termos do disposto no artigo 94º do citado Código. ----- 

Chaves, 30 de julho de 2015 ----------------------------------------

A Coordenadora Técnica (Susana Borges) ----------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.07.31. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.03. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

Sugere-se o agendamento deste assunto para a reunião de câmara. ---- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08-03. -------------------------------------------------------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, verbalmente, alertar para 

a monitorização da execução dos transportes escolares, no sentido de 

que os mesmos sejam assegurados, para além do motorista, por um 

auxiliar que acompanha os respetivos utentes, evitando, por esta via, 

eventuais conflitos entre os passageiros, situação que poderá dar 

origem à prestação de um serviço de menor qualidade e menos seguro. - 
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XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DO DA ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO 

BATISTA DE CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. LANÇAMENTO DE FOGO-DE-

ARTIFÍCIO A QUAL SOLICITA A AUTORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DE FOGO-DE-

ARTIFÍCIO NO LARGO DE SÃO JOÃO, POVOAÇÃO E FREGUESIA DE CIMO DE VILA 

DA CASTANHEIRA, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 067/GTF/2015 ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8361/15, datado de 

22-07-2015, em nome da Associação Centro Social São João Batista de 

Cimo de Vila da Castanheira, a qual solicita a autorização para o 

lançamento de fogo-de-artifício no largo de São João, povoação e 

freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, deste concelho.------------ 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 23 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 00:30 h ----------------------------------------------- 

 08:00 – 13:00 h ----------------------------------------------- 

Dia 24 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 00:30 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.--------------------  

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal.--------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

 “Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo, sinalizado na planta anexa L1, 

insere-se na classe 4 – espaços agrícolas e florestais, na categoria 

4.3 – espaços agro-florestais e subcategoria 4.3.A – espaços agro-

florestais comuns e na actualidade encontra-se ocupada por vegetação 
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herbácea de altura média de 20 cm e densidade reduzida conferindo-lhe 

baixa a muito baixa perigosidade (fotos e carta em anexo);---------- 

2. A zona envolvente a L1 caracteriza-se por área agrícola de 

cereal, milho e batata. A norte do local de lançamento, deparamo-nos 

com uma área de inculto ocupada por vegetação arbustiva de altura 

média de 120 cm e densidade moderada/elevada. Da análise da carta de 

perigosidade deparamo-nos com uma área de muito baixa a baixa 

perigosidade e na direcção oeste a norte com área de alta a muito alta 

perigosidade (carta em anexo).-------------------------------------- 

3. O local de lançamento do fogo, sinalizado na planta anexa L2, 

insere-se na Classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, Categoria 1.3 

– Outros Aglomerados. Face à legislação em vigor, para as condições 

de lançamento, a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício 

não requer parecer da Câmara Municipal, fruto de este ser lançado em 

espaço urbano;------------------------------------------------------ 

4. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Carlos Artur de 

Oliveira.” (Declaração em anexo).---------------------------------- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior ao estipulado no plano de segurança 

apresentado pelo pirotécnico. Dado que os combustíveis, no presente 

ano, se encontram muito secos aconselha-se a mobilização do solo até 

ao solo mineral;----------------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres) a qual deverá ter 

em atenção a direcção Sudoeste a Norte;----------------------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais;--------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Carlos Artur de Oliveira, LDA”.----------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQT. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.07.30 --------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. GUILHERME DA SILVA MARTINS. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO A QUAL SOLICITA A AUTORIZAÇÃO PARA O 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO JUNTO AO CAMPO DA BOLA, POVOAÇÃO E 

FREGUESIA DE VILELA SECA, DESTE CONCELHO.INFORMAÇÃO 068/GTF/2015 ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8315/15, datado de 

21-07-2015, em nome do Sr. Guilherme da Silva Martins, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício Junto ao Campo 

da Bola, povoação e freguesia de Vilela Seca, deste concelho. ------ 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 16 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 01:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.--------------------  

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal.--------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

 “Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

6. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – espaços agrícolas e 

subcategoria 4.2.B – espaços agrícolas condicionados (RAN+REN); 

7. A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por 

área com vegetação herbácea/arbustiva de altura média de 10 cm (espaço 

rural); -----------------------------------------------------------  

8. A zona envolvente caracteriza-se por áreas agrícolas de regadio, 

lameiros oferecendo baixa perigosidade. Na direcção Sul a Noroeste 

deparamo-nos com área de incultos ardido no ano de 2013 e na 

actualidade apresenta vegetação herbácea o que lhe confere forte poder 

de ignição; -------------------------------------------------------- 

9. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M. Pirotécnica, 

LDA.” (Declaração em anexo) --------------------------------------- 

10. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana 
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(Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 

Notícias, Porto). ------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de protecção de 

largura mínima não inferior 100 metros. Dado que os combustíveis, no 

presente ano, se encontram muito secos aconselha-se a mobilização do 

solo até ao solo mineral; ------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de duas viaturas de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres), as quais se 

deverão posicionar na Direcção Oeste a Norte e a outra na Direção 

Norte a Sul; ------------------------------------------------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.----  

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos. ---------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A.M. Pirotécnica, LDA.”;------------------ 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQT. ANTONIO CABELEIRA 

DE 2015.07.30 ------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara para deliberação. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. FILIPE MALDONADO PINTO. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO NO SANTUÁRIO DO SR. DOS AFLITOS, POVOAÇÃO DE 

TRAVANCAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVANCAS E RORIZ, DESTE CONCELHO. 

INFORMAÇÃO 071 / GTF / 2015 ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8442/15, datado de 

23-07-2015, em nome do Sr. Filipe Maldonado Pinto, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Santuário do Sr. 

dos Aflitos, povoação de Travancas, União de freguesias de Travancas 

e Roriz, deste concelho.--------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 
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Dia 30 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 23:00 – 24:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação dos locais, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agricolas e Florestais, na categoria 4.2 – espaços agrícolas 

defendidos (RAN);--------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira-Fogo de Artificio LDA” (Declaração anexa ao presente 

requerimento);------------------------------------------------------ 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por 

área agrícola (lameiro) com vegetação herbácea de baixo porte, 

conferindo-lhe baixa perigosidade (fotos em anexo);---------------- 

4. Na zona envolvente a perigosidade é Baixa sendo este 

caracterizado pela área do santuário, o qual ainda não se encontra 

limpo e por áreas agrícolas de cereal (fotos em anexo). A cerca de 80 

metros existem áreas de matos com média, alta e muito alta 

perigosidade; ------------------------------------------------------ 

Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).-------------------------------------------------------------  

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação dos locais, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: ------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agricolas e Florestais, na categoria 4.2 – espaços agrícolas 

defendidos (RAN); -------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira-Fogo de Artificio LDA” (Declaração anexa ao presente 

requerimento); ----------------------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por 

área agrícola (lameiro) com vegetação herbácea de baixo porte, 

conferindo-lhe baixa perigosidade (fotos em anexo); --------------- 

4. Na zona envolvente a perigosidade é Baixa sendo este 

caracterizado pela área do santuário, o qual ainda não se encontra 

limpo e por áreas agrícolas de cereal (fotos em anexo). A cerca de 80 

metros existem áreas de matos com média, alta e muito alta 

perigosidade; ----------------------------------------------------- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 
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1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva existente no local 

de lançamento e numa faixa exterior de proteção de acordo com o plano 

de segurança apresentado pelo fogueteiro para o calibre de fogo 

lançado. Dado que os combustíveis, no presente ano, se encontram muito 

secos aconselha-se a mobilização do solo até ao solo mineral;-------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres), a qual se deve 

posicionar na Direção Oeste/Nordeste da zona de lançamento;--------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais.--------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Pereira-Fogo de Artificio LDA.”;---------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQT. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.07.30 --------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

4. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. GILBERTO SANTOS DE JESUS. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE-ARTIFÍCIONO NO LUGAR DA SRA. DA PENHA, POVOAÇÃO DE PARADELA 

DE MONFORTE, FREGUESIA DE PARADELA DE MONFORTE, DESTE CONCELHO. ---- 
INFORMAÇÃO 075 / GTF / 2015.---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8523/14, datado de 

27-07-2015, em nome do Sr. Gilberto Santos de Jesus, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Lugar da Sra. 

da Penha, povoação de Paradela de Monforte, freguesia de Paradela de 

Monforte, deste concelho.-------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 08 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 08:00 – 08:15 h------------------------------------------------ 

 23:30 – 24:00 h------------------------------------------------ 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 
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1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal.---------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

11. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – espaços agrícolas e 

subcategoria 4.2.A – espaços agricolas defendidos (RAN);------------ 

12. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M.-Pirotécnica,  

LDA.” (Declaração em anexo).---------------------------------------- 

13. A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

agrícola de cereal com vegetação herbácea de baixo porte. Da análise 

da carta de perigosidade deparamo-nos com uma área de Baixa 

perigosidade (carta em anexo);-------------------------------------- 

14. A Sul da zona de lançamento localiza-se o Santuário a qual 

apresenta vegetação herbácea de densidade e altura reduzida. A Norte 

deparamo-nos com terrenos agrícolas de cereal e a Oeste e Este existem 

áreas de mato e floresta. Da análise da carta de perigosidade deparamo-

nos com uma área de Alta a Muito Alta perigosidade nas Direções 

Sudoeste e Nordeste (carta em anexo);------------------------------ 

15. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 100 metros. Dado que os combustíveis, 

no presente ano, se encontram muito secos aconselha-se a mobilização 

do solo até ao solo mineral; ---------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais. -------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 
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 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A.M.-Pirotécnica,  LDA”.------------------ 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

04.08.2015---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME SRª DANIELA FILIPA BORGES SILVA AUTORIZAÇÃO 

PARA O LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO NO LUGAR DA CAPELA, POVOAÇÃO 

DE CASAS DE MONFORTE, FREGUESIA DE AGUAS FRIAS. INFORMAÇÃO Nº 77/GTF/15  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8677/15, datado de 

30-07-2015, em nome da Srª Daniela Filipa Borges Silva, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Lugar da 

Capela, povoação de Casas de Monforte, freguesia de Aguas Frias, deste 

concelho.----------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 09 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 08:00 – 09:00 h------------------------------------------------ 

Dia 10 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 01:00 – 02:00 h------------------------------------------------ 

Dia 11 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 00:30 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal.---------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

 “Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – espaços agrícolas e 

subcategoria 4.2.A – espaços agricolas defendidos (RAN); ----------- 

2. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 
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habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira -

Pirotécnica,  LDA.” (Declaração em anexo). ------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

agrícola de cereal com vegetação herbácea de baixo porte. Da análise 

da carta de perigosidade deparamo-nos com uma área de Baixa 

perigosidade (carta em anexo); ------------------------------------- 

4. A zona envolvente caracteriza-se por zona de cultivo e solo 

urbano apresentando muito baixa perigosidade.------------------------ 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto). 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 100 metros. Dado que os combustíveis, 

no presente ano, se encontram muito secos aconselha-se a mobilização 

do solo até ao solo mineral; --------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais. -------------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “PEREIRA-FOGOS DE ARTIFICIO, LDA”.--------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.08.04 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

6. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ALBINO LAGE DIAS. LANÇAMENTO DE FOGO-

DE-ARTIFÍCIO NO RECINTO DO SANTUÁRIO DO SÃO CAETANO, POVOAÇÃO DE COUTO 

E FREGUESIA DE ERVEDEDO, DESTE CONCELHO. --------------------------- 

INFORMAÇÃO 076 / GTF / 2015. PARA RATIFICAÇÃO ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

Enquadramento ------------------------------------------------------

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 
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requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8572/15, datado de 

28-07-2015, em nome do Sr. Albino Lage Dias, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no recinto do 

Santuário do São Caetano, povoação de Couto e freguesia de Ervededo, 

deste concelho. ---------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 07 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

10:30 – 11:00 h -----------------------------------------------------  

Dia 08 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 07:30 – 08:00 h ----------------------------------------------- 

 21:30 – 22:00 h------------------------------------------------  

Dia 09 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 07:30 – 11:00 h ----------------------------------------------- 

 13:00 – 20:00 h------------------------------------------------ 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal.---------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015). 

 “Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

5. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 5 – espaços 

Culturais e Naturais, na categoria 5.2 – espaços de usos 

diversificados;----------------------------------------------------- 

6. O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, tecnicamente 

habilitado para este fim conforme declara a firma “PEREIRA-FOGOS DE 

ARTIFICIO, LDA.” (Declaração em anexo ao presente requerimento);----- 

7. A zona de lançamento do fogo de artifício, apresenta-se isenta 

de vegetação e com baixa perigosidade (fotos em anexo);------------- 

8. Nos 50 metros envolventes a perigosidade é Média sendo este 

caracterizado pela área do santuário devidamente limpo (fotos em 

anexo). Na direcção Oeste a Noroeste, a 50 metros da zona de 

lançamento, deparamo-nos com área de mato de alta a muito alta 

perigosidade (planta em anexo);---------------------------------- 

9. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta -----------------------------------------------------------

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 
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1. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres), as quais se deverão 

posicionar na Direcção Oeste a Nordeste;----------------------------- 

2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.----- 

3. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

4. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos;----------------------------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “PEREIRA-FOGOS DE ARTIFICIO, LDA”.--------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

 DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQT. ANTONIO CABELEIRA 

DE 2015.08.04 -------------------------------------------------------

Autorizo. Atendendo ao facto de o lançamento de fogo-de-artifício 

pendente de autorização coincidir com o dia da realização da reunião 

do executivo municipal. -------------------------------------------- 

À reunião de câmara para ratificação ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado do pretérito dia 

04 de agosto. ------------------------------------------------------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


