
                                                                F. 74 

                                                                  _____________________ 
 

Nº 22  –  Reunião  ordinária da 

Câmara   Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no dia 18 de setembro 

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

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves e 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 quinze minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de quinze de setembro 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 prestado esclarecimentos e facultado 

documentos, aos Vereadores interessados, sobre as seguintes matérias 

relacionadas com a intervenção municipal, a saber: ------------------ 

1 – Fornecimento de Documentos: Neste âmbito, o Senhor Presidente da 

Câmara procedeu à entrega, ao Vereador peticionário, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, de cópia dos documentos relacionados com as 

seguintes matérias: ------------------------------------------------- 

a) Esclarecimentos prestados pela CIM, sobre a sua participação na 

definição dos cursos profissionais; --------------------------------- 

b) Parte do caderno de encargos tendo como objeto os serviços de 

energia, com a identificação dos pontos de entrega, no concelho de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

2 – Esclarecimentos e/ou informações ao Executivo: ------------------ 

2.1. Transportes escolares: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu nota da extinção de empresa concorrente, no âmbito do 

concurso tendo como objeto a adjudicação de circuitos de transportes 

escolares, facto que irá determinar a caducidade do ato de adjudicação, 

entretanto, praticado a favor da sobredita empresa, seguindo-se a 

promoção de ajuste direto para a escolha de novo prestador. --------- 

Considerando a urgência associada à resolução desta matéria, 

indissociável da abertura do ano escolar, tal proposta de atuação irá 

ser agendada, para a próxima reunião ordinária, em vista à sua 

ratificação, pela Câmara Municipal. --------------------------------- 

2.2. Reunião com os representantes da APA e Instituto da Conservação 

da Natureza e da Floresta: Sobre este assunto, o Presidente da Câmara, 

deu nota da realização, na semana em curso, de uma reunião de trabalho 

com os representantes dos organismos públicos supra identificados, 

tendo em vista a ponderação da problemática associada aos amieiros 

mortos nas margens do rio Tâmega. ----------------------------------- 
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Nesse sentido, foi feita uma visita ao local, no sentido de avaliar a 

situação, em causa, particularmente, os riscos que a mesma poderá 

provocar para a própria Ponte Romana. ------------------------------- 

A Autarquia já vem, há vários anos, a sensibilizar todas as entidades 

públicas responsáveis, sobre a matéria, para a existência deste 

problema ambiental. ------------------------------------------------- 

Ficou estabelecido que, a curto prazo, irão ser publicados editais, 

tendo em vista a pública notificação dos proprietários das parcelas 

de terreno localizadas nas margens do rio Tâmega, em vista ao abate 

das árvores mortas e que estejam situadas em propriedade privada. --- 

Tais editais serão publicitados nas diversas freguesias do concelho.- 

2.3. Execução da Estrada E.M 507 entre Chaves e Montalegre: Na 

sequência do pedido de esclarecimentos formalizado, oportunamente, 

sobre a matéria, pelo Vereador do Partido Socialista, Sr. Eng. João 

Adérito Moura Moutinho, o Senhor Presidente da Câmara prestou as 

seguintes informações: ---------------------------------------------- 

a) Foi feito um levantamento cadastral, mas não foi promovido qualquer 

procedimento expropriativo relacionado com o projeto, em apreciação; 

b) Foi promovida uma candidatura, no âmbito do programa “Interreg”, 

integrando o mesmo uma componente de projeto e uma componente de obra 

pública, sendo certo que o Município de Chaves acabou por não ter 

recorrido a nenhuma das referidas componentes. ---------------------- 

c) Sendo de admitir que tal projeto, sendo promovido, em conjunto, 

entre o Município de Chaves e o Município de Montalegre, não teria 

grandes probabilidades de ser elegível, em vista à obtenção de fundos 

comunitários. ------------------------------------------------------ 

d) Nunca veio a ser disponibilizada qualquer verba pública – 

Financiamento Externo – destinada a financiar a execução deste projeto 

de ligação rodoviária entre Chaves e Montalegre. -------------------- 

e) Os serviços técnicos municiais competentes ficarão incumbidos de 

preparar um informação técnica, devidamente, estruturada, sobre a 

matéria, a fim de que a mesma possa ser facultada ao Vereador 

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

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

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

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo afirmado que é sua 

convicção que esta ligação rodoviária irá contribuir para o 

desenvolvimento do Concelho de Chaves, do Concelho de Montalegre e, 

em geral, da Região do Alto Tâmega, sendo inquestionável que a 

concretização deste projeto é, manifestamente, estruturante para ambos 

os Concelhos e para a Região do Alto Tâmega, com impactes económicos 

muito positivos para o seu desenvolvimento. ------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR. 

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ----------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, para lamentar a forma deficientemente 

reiterada de funcionamento do protocolo municipal. ------------------ 

De facto, a Autarquia vem, sistematicamente, violando o dever de 

dirigir os respetivos convites a todos os Vereadores, em vista à sua 

participação nos eventos oficiais. ---------------------------------- 

Os Vereadores, sem exceção, devem ser convidados, independentemente 

do mérito das iniciativas, para todos os eventos oficiais promovidos 

pela Autarquia, conforme o determina a Lei e o Estatuto de Oposição.- 



                                                                F. 76 

                                                                  _____________________ 
 

Esta atitude que, antecipadamente, lamenta, deve ser revista, sob pena 

de não ser respeitado o próprio estatuto dos Vereadores da Oposição 

com assento nesta Câmara. ------------------------------------------- 

Deu como exemplo, o recente evento ocorrido no Edifício do “GAT” e 

denominado “Alto Tâmega Empreende”. --------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

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

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – O evento evidenciado pelo Vereador interveniente não foi promovido 

pela Autarquia, mas sim, pela “Associação ADRAT” e pela “CIM do Alto 

Tâmega”, razão pela qual, em termos protocolares, não competia ao 

Município de Chaves a expedição de convites dirigidos aos Vereadores 

deste Executivo. ---------------------------------------------------- 

2 – Tal iniciativa, diga-se, é meritória para o desenvolvimento 

económico do Concelho, nomeadamente, permitindo, a mesma, a divulgação 

das iniciativas de desenvolvimento económico concretizadas e/ou a 

concretizar, na região do Alto Tâmega. ------------------------------ 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. 

PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. ------------------------------ 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, para sensibilizar o Presidente da 

Câmara para o dever de manutenção e conservação dos caminhos rurais 

existentes no concelho. --------------------------------------------- 

De facto, durante o período de visita dos nossos emigrantes, e em 

contacto havido com os nossos concidadãos, registou alguma 

preocupação, sobre o estado de conservação dos caminhos rurais. ----- 

Neste contexto, sugeriu o estabelecimento de uma parceria com as 

freguesias do Concelho, tendo em vista a recuperação e/ou a conservação 

dos caminhos rurais, conferindo aos mesmos melhor grau de 

acessibilidade e segurança, com ganhos evidentes para o acesso às 

diversas localidades do concelho. ----------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

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

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – O Município de Chaves dispõe de duas motoniveladoras, um tractor 

e uma retroescavadora, enquanto equipamentos disponibilizados para a 

execução das tarefas associadas à conservação dos caminhos rurais e/ou 

vicinais, na tentativa de os manter em bom estado de conservação, 

tendo, sobretudo, em atenção a prevenção dos fogos florestais. ------ 

2 – Tais serviços municipais são desenvolvidos de acordo com um plano 

de ação articulado com as freguesias do concelho e com os serviços de 

proteção civil. ----------------------------------------------------- 

3 – Registe-se, porém, que não é tarefa fácil dar resposta, totalmente, 

satisfatória ao dever de manutenção de todos os caminhos rurais 

existente, no concelho, considerando a dimensão territorial relevante 

que o mesmo apresenta. ---------------------------------------------- 

4 – Por outro lado, o abandono sistemático do meio rural, tem 

prejudicado, seriamente, a concretização de tal dever de manutenção 

dos caminhos rurais, sendo certo que, no passado, os caminhos mais 

secundários eram mantidos e/ou conservados pelas próprias populações 

locais residentes nas respetivas localidades. ----------------------- 
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5 – O Município de Chaves tem vindo a fazer um esforço, em coordenação 

com as freguesias, no sentido de manter os caminhos rurais em bom 

estado de conservação. ---------------------------------------------- 

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

Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhor Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo solicitado 

esclarecimentos, sobre as seguintes matérias relacionadas com a 

atividade Municipal: ------------------------------------------------ 

1 – Ponto da situação relativamente aos Transportes especiais, muito 

concretamente, no que concerne ao transporte especial de um aluno que 

frequenta a escola do Caneiro; -------------------------------------- 

2 – Ponto da situação relativamente ao grau de adesão dos cursos do 

Instituto Politécnico de Bragança. ---------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

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

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – A matéria, em apreciação, relacionada com serviço especial de 

transporte do aluno que frequenta a escola do caneiro está, na presente 

data, resolvido, satisfatoriamente, conforme informação prestada, 

verbalmente, pela unidade orgânica municipal responsável. ----------- 

2 – Relativamente à adesão aos cursos desenvolvidos, no Concelho de 

Chaves, pelo “IPB”, o cenário atual é o seguinte: ------------------- 

- Curso de Informática: regista, na 1ªa fase, 17 inscrições, podendo 

o mesmo funcionar, no mínimo, com quinze alunos; -------------------- 

- Os restantes Cursos, muito concretamente, energias renováveis, (11 

inscrições), Gestão de Vendas e Marketing (11 inscrições), Serviço 

Social (10 inscrições) têm uma média de onze inscrições, sendo 

expectável que, até ao final do prazo para a apresentação de 

candidaturas, possam vir a ter mais alunos inscritos. --------------- 

- Relativamente ao curso de tecnologia alimentar, até à presente data, 

não se registou qualquer inscrição. --------------------------------- 

- Não há, no que concerne à disponibilização de instalações, qualquer 

dificuldade logística. A escola de Enfermagem disponibiliza, para o 

efeito, sete salas de aula. ----------------------------------------- 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 04 de setembro 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 Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, em virtude de 

não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, quando eram 10:30 horas. ------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

MUNICÍPIO CHAVES. PROPOSTA Nº 101/GAP/2015. ------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I. Enquadramento ------------------------------------------------- 

 Atendendo a que, num tempo em que tantas vezes parece que o 

consumismo, o egoísmo ou o economicismo dirigem a vida e comandam a 

sociedade; --------------------------------------------------------- 

 Refletindo que, num tempo em que a língua ou a cultura, a situação 

geográfica ou a religião, os nacionalismos étnicos ou os 

fundamentalismos, são, não raras vezes, fontes de conflito, tensão, 

guerra e miséria;---------------------------------------------------- 

 Percebendo que, é reconfortante comprovar que, ainda assim, há 

homens e mulheres, jovens ou idosos, que sob o manto inconfundível do 

desinteresse e do voluntariado, repartem diariamente abnegação, 

altruísmo, solidariedade e heroísmo;--------------------------------- 

 Considerando que, a proteção de vidas humanas e bens em perigo, 

tantas vezes conseguidas por atos de coragem e abnegação, dos «soldados 

da paz», deve ser credora do incondicional reconhecimento da 

comunidade e das suas instituições;---------------------------------- 

 Ponderando que, é desejável e necessário promover o apoio social 

aos bombeiros voluntários do concelho de Chaves;--------------------- 

 Observando que, os benefícios constantes desta proposta se 

aplicarão apenas aos elementos dos corpos de Bombeiros do Município 

de Chaves, extensivos aos familiares diretos dos mesmos 

(cônjuge/companheiro(a) e filhos), que preencham cumulativamente, os 

seguintes requisitos, devidamente comprovados e a saber: ------------ 

o Ter mais de 16 anos; ------------------------------------------ 

o Possuir a categoria igual ou superior a cadete; --------------- 

o Constar dos quadros homologados pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros; --------------------------------------------------------- 

o Ter mais de dois anos de bons e efetivos serviços no corpo dos 

bombeiros, no quadro ativo ou no quadro auxiliar; ------------------- 

o Estar em atividade ou inativo, em consequência de acidente 

ocorrido no exercício das suas missões ou por sofrer de doença 

contraída ou agravada em serviço. ----------------------------------- 

 Ressalvando que os benefícios da presente proposta, não se 

aplicam aos bombeiros que se encontrem suspensos por ação 

disciplinar.-------------------------------------------------------- 

 Salvaguardando que, no exercício das funções que lhe foram 

confiadas, os bombeiros estão vinculados ao cumprimento dos seguintes 

princípios: -------------------------------------------------------- 

o Observar escrupulosamente as normas e regulamentos legais, aos 

atos praticados; ---------------------------------------------------- 

o Atuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correção;-  

o Cooperar, ao nível municipal e intermunicipal, com os organismos 

da proteção civil.--------------------------------------------------- 

II. Fundamentação--------------------------------------------------- 
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 Atendendo que, a ação social e a proteção civil são atribuições 

do Município, previstas nas alíneas h) e j) do nº 2 do artigo 23º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;----------------------- 

 Fundamentando que, para efeitos de aplicação da presente 

proposta, consideram-se bombeiros voluntários, os indivíduos 

integrados de forma voluntária em corpos de bombeiros, com a missão 

de proteção de bens e vidas humanas em perigo, seja na prevenção, no 

socorro, na eliminação do perigo ou ainda de outros serviços. ------- 

 Notando que os encargos financeiros, cuja projeção do seu impacte 

económico no orçamento municipal, associados à execução da presente 

proposta, ascende ao montante máximo, para o ano de 2016, de 

70.305,75€;--------------------------------------------------------- 

 Observando que o valor, acima enunciado, resulta:-------------- 

 Da ponderação/projeção de utilização dos 449 elementos atuais 

– bombeiros e familiares diretos associados, na utilização do 

termalismo terapêutico (25%) e na aproveitação do termalismo de 

bem-estar (15%), num subtotal de 7.994,15€; -------------------- 

 Dos custos reais dos restantes benefícios, num subtotal de 

62.311,60€. ---------------------------------------------------- 

 Assinalando que, anualmente e para os anos subsequentes do 

mandato, será feito o apuramento do respetivo impacte económico no 

orçamento municipal e submetido à apreciação do executivo municipal;- 

 Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município.--------------------------------------- 

II. Proposta ------------------------------------------------------ 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

1. Que seja aprovado o conjunto das seguintes regalias sociais aos 

Bombeiros Voluntários do Município de Chaves, a saber; -------------- 

a. Isenção do pagamento da taxa das licenças de construção, 

ampliação ou modificação de casa de habitação própria e permanente;-- 

b. Aplicação mensal da tarifa social de consumo de água; ---------- 

c. Atribuição de um passe mensal gratuito, por agregado familiar, 

nos TUC – Transportes Urbanos de Chaves;----------------------------- 

d. Redução de 15%, sobre a tabela geral – época baixa, no termalismo 

terapêutico, uma vez por ano/elemento;------------------------------- 

e. Redução de 5%, sobre a tabela geral, nos tratamentos de bem-

estar, uma vez por ano/elemento;------------------------------------- 

f. Atribuição de 5 (cinco) bolsas de estudo, no valor de 50,00€/mês, 

a filhos de bombeiros, falecidos em serviço ou com doença contraída 

no desempenho de funções, assentes em critérios expressos no 

regulamento municipal de bolsas;------------------------------------- 

g. Concessão, pela Câmara Municipal, das distinções honoríficas de 

coragem e abnegação, de serviços distintos e de dedicação pública, sob 

proposta dos comandantes das corporações de bombeiros e compreendendo, 

cada uma, os graus ouro, prata e cobre; ----------------------------- 

h. Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos 

motivados por factos ocorridos no exercício das suas funções;-------- 

i. Acesso gratuito às iniciativas desportivas e culturais da Câmara 

Municipal;---------------------------------------------------------- 
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j. Utilização gratuita dos equipamentos desportivos da Autarquia – 

Piscina do Tabolado (três horas/semana/corporação) e Pavilhão 

desportivo, anexo ao mercado (duas horas/semana/corporação);--------- 

2. A candidatura aos benefícios enunciados iniciar-se-á com 

requerimento do(s) interessado(s), exceto o referido na alínea j), que 

será solicitado por cada corporação, dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, anexando os seguintes documentos:------------------------- 

a. Cópia do Bilhete de Identidade//Cartão do Cidadão do próprio e 

dos familiares diretos;---------------------------------------------- 

b. Declaração emitida pelo seu comandante e confirmada pelo inspetor 

regional dos Bombeiros, comprovando que preenche os requisitos 

enunciados, no enquadramento;---------------------------------------- 

c. Certidão de casamento ou comprovativo da união comum há mais de 

três anos;---------------------------------------------------------- 

3. Para efeito de avaliação das reduções ou isenções concedidas, 

dentro dos limites fixados na presente proposta, os serviços 

municipais elaborarão relatório semestral, sobre os benefícios 

concedidos, para ulterior conhecimento do Executivo e Assembleia 

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

4. Caso o bombeiro se encontre na situação de inatividade no quadro 

ou fora do quadro, a direção da corporação de bombeiros, informará de 

imediato, a Câmara Municipal;---------------------------------------- 

5. Ressalva-se o dever de intervenção da Assembleia Municipal, em 

vista ao sancionamento administrativo da proposta, atendendo ao 

conjunto de isenções e ou reduções tributarias municipais, nela, 

contempladas, à luz do disposto no artigo 16 da Lei das Finanças 

Locais, em vigor;---------------------------------------------------- 

6. Posteriormente, caso seja aprovada, pelo executivo camarário e 

sancionada pela Assembleia Municipal, deverá dar-se dela conhecimento, 

às corporações de bombeiros do município e proceder-se à sua divulgação 

por meio de edital, a afixar na Câmara Municipal e noutros locais 

legalmente necessários, assim como a devida publicitação, à luz do 

regime legal aplicável, em matéria de apoios e ou subsídios concedidos 

pela autarquia.----------------------------------------------------- 

Chaves, 10 de Setembro de 2015--------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal------------------------------------- 

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ----- 

1 – Manifestar a sua concordância quanto à concessão de apoios sociais 

e económicos, constantes da proposta, a favor das corporações de 

Bombeiros sedeadas no Concelho de Chaves. --------------------------- 

2 – Porém, no que concerne à isenção de taxas urbanísticas, a favor 

dos bombeiros que integram as respetivas corporações, a mesma deveria 

ser perspetivada, partindo da apresentação, por parte dos 

beneficiários, de prova, sobre as suas condições de rendimento, sendo 

esta solução mais justa. -------------------------------------------- 

3 - No entanto, não pode concordar que a proposta, em apreciação, 

transfira questões relacionadas com a atribuição de distinções 

municipais, matéria da exclusiva competência dos Órgãos Municipais, 

no caso, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, para as Corporações 

de Bombeiros, conforme decorre da alínea g), do ponto 1, do capítulo 

II, da proposta. ---------------------------------------------------- 

3 – Esta solução é inaceitável, diminuindo o poder de intervenção da 

Câmara Municipal, em matéria de condecorações municipais, constituindo 
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um grosseiro entorse aos poderes e atribuições confiados ao Órgão 

Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, sobre a 

matéria, em apreciação, tecer os seguintes comentários: ------------- 

1 – A concretização desta prorrogativa prevista na sobredita alínea 

g), do ponto 1, do capítulo II, da proposta, e referida na intervenção, 

que antecede, do Dr. Francisco António Chaves de Melo, não lhe parece 

correta. ----------------------------------------------------------- 

2 – Esta formalização, no corpo da proposta, e este reconhecimento 

atribuído às corporações de bombeiros sedeadas no Concelho de Chaves, 

não é aceitável, considerando os poderes que estão confiados ao Órgão 

Executivo Municipal e ao Regulamento Municipal existente, em matéria 

de condecorações municipais. ---------------------------------------- 

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

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

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, para, sobre a matéria, em 

apreciação, tecer os seguintes comentários: ------------------------- 

1 – Coloca algumas dúvidas, sobre o momento e a oportunidade escolhidos 

para a apreciação e discussão desta proposta, tanto mais que a mesma 

coincide com o período eleitoral, em curso. ------------------------- 

2 – A proposta contempla um beneficio, consubstanciado na redução de 

15% dos tratamentos termais, redução essa que é, manifestamente, 

reduzida e/ou pouco significativa. ---------------------------------- 

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, 

sobre a matéria, em apreciação, tecer os seguintes comentários 

adicionais: -------------------------------------------------------- 

1 – As corporações de bombeiros, tal como outras associações análogas, 

existem com uma função benemérita, sendo certo que os bombeiros não 

deixam de ser os grandes protagonistas nas situações delicadas que 

exigem apoio aos cidadãos e à comunidade, nomeadamente, no combate aos 

fogos florestais, colocando-se, não raras vezes, em situação de risco, 

pondo em causa as suas próprias vidas. ------------------------------ 

2 – É inquestionável o serviço meritório que os bombeiros prestam à 

comunidade, constituindo, a sua ação, uma causa pública e nobre, 

valores esses que são, seguramente, por todos reconhecidos. --------- 

3 – Esta proposta peca sempre por ficar aquém da dimensão altruísta 

indissociável da ação desenvolvida pelas corporações de bombeiros. -- 

4 – Esta proposta é muito bem-vinda para o corpo ativo dos bombeiros, 

promovendo, a mesma, o justo reconhecimento e notoriedade para esta 

causa, sendo, até, desejável que a Autarquia possa, no futuro, alargar 

este tipo de incentivos. -------------------------------------------- 

5 – A redação proposta para a alínea g, do ponto 1, do capítulo II, 

da proposta, em apreciação, suscita duas ordens de questões: -------- 

- A Primeira, considerando que a sua redação fere a própria orgânica 

municipal, no que concerne às decisões tomadas, sobre a matéria, pelo 

Executivo Municipal, e, nessa justa medida, não deverá tal 

prorrogativa ser formalizada no texto da proposta; ------------------ 

- A segunda, porque a proposta pode ser contrária ao regime estatutário 

fixado para as próprias corporações de Bombeiros. ------------------- 

Neste contexto, a Vereadora interveniente, concluindo a sua 

intervenção, formalizou uma proposta, ao Executivo Municipal, 

consubstanciada na votação autónoma, tendo como objeto a redação 
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consagrada na alínea g), do ponto 1, do capítulo II da proposta em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

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

Perante a proposta acima exarada, a mesma foi apreciada, pelo 

Executivo, tendo sido submetida a votação, com o apuramento do seguinte 

resultado: --------------------------------------------------------- 

- Votos a Favor: 2 Votos (Vereadores do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo); -------------------------------------------- 

- Abstenção: Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho; ----------------------------------------------------- 

- Votos Contra: 3 Votos (Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq,. Carlos Augusto Castanheira Penas, Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves, e Senhor 

Presidente da Câmara). ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, rejeitar a proposta 

apresentada pela Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos. ------------------------------------ 

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

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

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo formalizado 

proposta consubstanciada na votação da proposta, em apreciação, sendo, 

para o efeito, retirada, do seu corpo fundamentador, a alínea g), do 

ponto 1, do capítulo II. -------------------------------------------- 

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

Perante a proposta acima exarada, a mesma foi apreciada, pelo 

Executivo, tendo sido submetida a votação, com o apuramento do seguinte 

resultado: --------------------------------------------------------- 

- Votos a Favor: 2 Votos (Vereadores do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo); -------------------------------------------- 

- Abstenção: Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho; ----------------------------------------------------- 

- Votos Contra: 3 Votos (Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq,. Carlos Augusto Castanheira Penas, Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves, e Senhor 

Presidente da Câmara). ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, rejeitar a proposta 

apresentada pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo. --------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

propor uma alteração à redação da alínea g) do ponto 1, do capítulo 

II, da proposta em apreciação, passando a mesma a consagrar, 

expressamente, o seguinte: ------------------------------------------ 

“g) Concessão, pela Câmara Municipal, das distinções honoríficas de 

coragem e abnegação, de serviços distintos e de dedicação pública, sob 

proposta dos comandantes das corporações de bombeiros e/ou da direção 

das respetivas associações e compreendendo, cada uma, os graus ouro, 

prata e cobre;” ----------------------------------------------------- 

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

Perante a proposta acima exarada, a mesma foi apreciada, pelo 

Executivo, tendo sido submetida a votação, com o apuramento do seguinte 

resultado: --------------------------------------------------------- 

- Votos Contra: 2 Votos (Vereadores do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo); -------------------------------------------- 
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- Votos a Favor: 4 Votos (Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. 

João Adérito Moura Moutinho, Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq,. Carlos Augusto Castanheira Penas, Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves, e Senhor 

Presidente da Câmara). ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a proposta 

apresentada pelo Presidente da Câmara. ------------------------------ 

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

Seguidamente, passando-se à apreciação, na generalidade, da proposta, 

com as alterações, anteriormente, sancionadas, por este Executivo, à 

redação da alínea g), do ponto 1, do capítulo II, a Câmara Municipal 

deliberou, com as abstenções dos Vereadores do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, aprovar a proposta. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -------------- 

Não concede, em relação à argumentação inicialmente perfilhada, que a 

competência, em matéria de condecorações municipais, seja transferida 

em desfavor do Órgão Executivo. ------------------------------------- 

A proposta, em apreciação, com a redação da alínea g), do ponto 1, do 

capítulo II, fere as competências do Órgão Executivo Municipal. ----- 

Todavia, não está contra a concessão dos benefícios concedidos às 

corporações de bombeiros, sedeadas no concelho de Chaves, razão pela 

qual adota a sua posição de abstenção, sobre este assunto. ---------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo, sobre a 

matéria, em apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -- 

Lamentavelmente, a sua posição é de abstenção, em relação a esta 

proposta, tendo esgotado todos os seus argumentos, em vista à exclusão, 

do seu conteúdo, da alínea g), do ponto 1, do capítulo II, cuja 

necessidade da mesma estar presente, no corpo da proposta, não entende, 

sendo certo que a mesma acaba por formalizar algo que deve, tão só, 

ser uma competência da Câmara Municipal, a qual, desta forma, fica 

irremediavelmente ferida. ------------------------------------------- 

Tal solução só se manteve por obstinação do Senhor Presidente da 

Câmara, dado que estavam reunidas todas as condições para que a 

proposta surtisse o efeito que deve surtir, ou seja, o de conferir 

benefícios sociais ao corpo ativo dos bombeiros, decisão, com a qual, 

está perfeitamente de acordo, em coerência com a sua intervenção 

inicial, sobre esta matéria. ---------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

referir que, a manutenção da redação da alínea g) do ponto 1, do 

capítulo II, da proposta, em apreciação, deve ser interpretada como 

sendo o Presidente da Câmara a assumir, como sua, a proposta que, 

sobre a matéria prevista, em tal alínea, venha a ser apresentada pelas 

corporações de bombeiros, tanto mais que tais corporações lhe merecem 

total colaboração e confiança, assim como, os respetivos comandantes. 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, manifestando, na generalidade, a sua 

concordância quanto aos benefícios concedidos aos bombeiros, mesmo que 

algumas das soluções vertidas na proposta, em apreciação, lhe mereçam 
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algumas reservas, pois são quase simbólicas, reservas essas que não o 

impedem, contudo, de votar, favoravelmente, a presente proposta. ---- 

 

 

2.2. PROPOSTA DO REGULAMENTO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA. 

PROPOSTA N.º 106/GAP/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I – Justificação ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, por deliberação tomada, em sede de reunião do 

órgão executivo municipal, realizada no pretérito dia 17 de julho de 

2015, foi determinado o início do procedimento tendente à aprovação 

de Proposta do Regulamento “Cartão Municipal Família Numerosa”; ----- 

2. Considerando que a Proposta de Regulamento supra identificada, 

nos termos e para os efeitos das disposições combinadas previstas no 

n.º 1, do art.º 100º do CPA, do art.º 56º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi submetida, a audiência dos interessados 

(Discussão Pública), por um período de 30 dias úteis, promovendo-se a 

sua divulgação nos termos legais, muito concretamente, no sitio 

institucional do Município, por meio de Jornal e Edital;------------- 

3. Considerando que decorrido o prazo supra mencionado e, até à 

presente data, não foram apresentadas quaisquer sugestões/alterações 

ao documento em causa; ---------------------------------------------- 

4. Considerando que, durante este período de audiência dos 

interessados, foram introduzidos pequenos ajustamentos, ao clausulado 

do Projeto Regulamento, indissociáveis não só da correção de erros 

materiais detetados no texto que foi objeto de publicação, mas também 

para permitir um melhor aperfeiçoamento da redação conferida às 

disposições, nele, incorporadas, sendo certo que, tais modificações, 

não comprometem, substancialmente, a filosofia perfilhada pelo 

Regulamento; ------------------------------------------------------- 

5. Considerando que, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1, 

do art.º 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município, bem como aprovar regulamentos internos. ------------------ 

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

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de: ------------------------------------- 

a) Aprovar a presente proposta de projeto de Regulamento “Cartão 

Municipal Família Numerosa”, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente proposta; ------------------------------------------ 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada, nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada, para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento 

do aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea g), do n.º 1, do art.º 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; -------------------------------------------------- 

c)  Por último, dever-se-á proceder à publicação do referido 

Regulamento “Cartão Municipal Família Numerosa”, no Diário da 

República, no respetivo Boletim Municipal, na Internet (no sitio 

institucional do Município), no Jornal Local e através de Edital 

afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como é óbvio, a sua 

aprovação, nos termos anteriormente sugeridos, tudo isto, de acordo 
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com as disposições previstas no art.º 139º do CPA e art.º 56º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------- 

Chaves, 10 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

(Arq.º António Cabeleira) ------------------------------------------- 

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

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 67º estabelece 

os benefícios sociais que deverão ser criados e adequados aos encargos 

familiares. Como corolário desta norma estruturante, é função do poder 

local entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar 

e estimular a promoção da família, reconhecendo, protegendo e 

valorizando as especificidades étnicas, religiosas e multiculturais 

da sua organização, fomentando a estabilidade e sua intervenção na 

comunidade. -------------------------------------------------------- 

É intenção do Município de Chaves em promover incentivos específicos 

que conduzam, por um lado, ao aumento da Natalidade e, por outro, à 

fixação e melhoria das condições de vida das famílias numerosas 

residentes neste Município. ----------------------------------------- 

A Ação Social é uma área prioritária de intervenção do Município de 

Chaves, pelo que se procedeu à implementação de diferentes medidas, 

devidamente articuladas entre si e nas quais se inclui, a criação do 

“Cartão Municipal Família Numerosa”. -------------------------------- 

Neste sentido, o “Cartão Municipal Família Numerosa” tem como 

finalidade permitir às famílias que se enquadrem no âmbito do respetivo 

conceito, obter descontos em produtos e serviços da autarquia e, 

eventualmente, de algumas empresas ou instituições dos vários setores 

de atividade do Concelho de Chaves. -------------------------------- 

O presente Regulamento “Cartão Municipal Família Numerosa”, visa 

atribuir benefícios a Famílias Numerosas residentes no Concelho de 

Chaves, de acordo com o preceituado no art.º 99º do Código do 

Procedimento Administrativo, os quais se encontram elencados no 

presente Regulamento, com vista a aumentar o índice de natalidade. -- 

Em relação aos custos que o Regulamento em questão possa, 

eventualmente, acarretar, os mesmos devem estar previstos no Plano e 

Orçamento deste Município. ------------------------------------------ 

Assim, os custos/benefícios tornam-se inquantificáveis pela sua 

natureza imaterial e de difícil mensuração, uma vez que as medidas 

propostas são de natureza social. ----------------------------------- 

Sendo certo que, para este efeito, indissociável da dimensão 

financeira do presente regulamento, particularmente, no que concerne 

ao seu impacto na arrecadação de receita municipal, como consequência 

direta e necessária dos benefícios e/ou isenções financeiras 

concedidas, no âmbito do regulamento, às famílias numerosas, o mesmo 

não poderá deixar de observar o regime de isenção e benefícios fiscais 

consagrados no artigo 16º da Lei das Finanças Locais. --------------- 

De facto, nos termos das disposições combinadas previstas nos nºs 2 e 

9, ambos do citado artigo 16º, a Assembleia Municipal, pode, por 

proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada que 

inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções 

totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios, isenções essas que, à luz do princípio da legalidade 

tributária, apenas podem ser concedidas pelos municípios quando exista 

Lei que defina os termos e as condições para a sua atribuição. ------ 

Neste contexto, sendo reconhecido o mérito e as medidas propostas no 

projeto de regulamento em apreciação, deverá a Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara, dando execução ao próprio regulamento, 
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aprovar, de forma genérica, o limite máximo da respetiva despesa fiscal 

associada à concessão do conjunto de isenções e/ou benefícios 

decorrentes da aplicação do regulamento, sendo, por esta via, 

dimensionado, pelo órgão deliberativo, o impacto financeiro, de tais 

medidas, quer para o orçamento municipal, quer para o plano de 

saneamento, em vigor. ----------------------------------------------- 

Salienta-se que tais medidas, as quais não podem ser 

descontextualizadas das políticas públicas a prosseguir, tendo em 

vista tentar estancar a queda, sistemática, da taxa de natalidade, 

políticas essas que já foram ponderadas, em tempo oportuno, pela 

Assembleia da República, tendo sido consagrada, na Lei do Orçamento 

de Estado, em vigor, uma alteração ao Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, permitindo, aos munícipes, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, nos casos de imóvel destinado à habitação 

própria e permanente coincidente com o domicilio fiscal do 

proprietário, a fixação de uma redução da taxa do imposto em causa, a 

qual vigorará no ano a que respeita o imposto, tendo como critério o 

número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13º do 

Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de 

dezembro, de acordo com a tabela publicada na mencionada Lei. ------- 

Todavia, do ponto de vista administrativo, a concessão de tais 

reduções, no âmbito do imposto, em apreciação, deverá ser reconhecida 

por ato administrativo, no caso, deliberação da Assembleia Municipal, 

e não por via de Regulamento administrativo. ------------------------ 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 

241º, da Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto 

nas alíneas k), u) e v) do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Âmbito ------------------------------------------------------------- 

O presente regulamento visa estabelecer as condições de acesso ao 

“Cartão Municipal Família Numerosa”, bem como o âmbito da sua 

aplicação. ---------------------------------------------------------

Artigo 2.º ---------------------------------------------------------- 

Objetivo ----------------------------------------------------------- 

O Cartão Municipal Família Numerosa, pretende contribuir para o 

aumento da natalidade e para a dignificação e melhoria das condições 

de vida das famílias. ----------------------------------------------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Aplicação e beneficiários ------------------------------------------- 

1. O Cartão Municipal Família Numerosa aplica-se às famílias cujo 

agregado familiar é composto de cinco ou mais elementos, isto é: pai, 

mãe e três ou mais filhos dependentes. ------------------------------ 

2. O benefício manter-se-á para o cônjuge/companheiro que ficar com 

a guarda dos três ou mais filhos dependentes, independentemente da 

causa da separação do pai/mãe. -------------------------------------- 

3. São beneficiários os indivíduos inseridos em agregados familiares 
residentes e recenseados no Município de Chaves, desde que preencham 

os requisitos constantes no presente regulamento. ------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Famílias Numerosas -------------------------------------------------- 

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por 

“Família Numerosa” os agregados familiares compostos por cônjuges ou 

pessoas que vivam em união de facto e que tenham a seu cargo três ou 

mais filhos dependentes, resultantes de nascimentos e não de adição 

matemática, aplicando-se, subsidiariamente, com as devidas adaptações, 
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o conceito de agregado familiar, legalmente, previsto, sobre a 

matéria, no Código do IRS. ------------------------------------------ 

Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Condições gerais de atribuição -------------------------------------- 

São condições gerais de atribuição do incentivo, cumulativamente: --- 

a) Que as crianças e/ou jovens, que compõem o agregado familiar, 

estejam registadas como naturais do concelho de Chaves, salvo no caso 

das situações previstas na alínea c) do presente artigo; ------------ 

b)  Que as crianças e/ou jovens residam efetivamente com o/a 

requerente ou requerentes, ou deles dependam economicamente, de acordo 

com a declaração de rendimentos do respetivo agregado familiar; ----- 

c) Que o/a requerente ou requerentes do direito às medidas de apoio 

residam no Município de Chaves, no mínimo há (2) dois ano contínuo; - 

d) Que o/a requerente ou requerentes do direito às medidas de apoio 

não possuam quaisquer dívidas para com o Município, a Segurança Social 

e a Autoridade Tributária (dívidas fiscais). ------------------------ 

Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Legitimidade ------------------------------------------------------- 

Têm legitimidade para requerer o cartão previsto no presente 

Regulamento: ------------------------------------------------------- 

a) Em conjunto, ambos os progenitores, caso sejam casados ou vivam 

em união de facto, nos termos da lei; ------------------------------- 

b) O/a progenitor/a que, comprovadamente, tiver a guarda das crianças 

e/ou jovens; -------------------------------------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Processo de candidatura --------------------------------------------- 

1. Os requerentes deverão apresentar a sua candidatura através de 

requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado, a apresentar 

na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, do Município de Chaves, 

acompanhado com os seguintes documentos: ---------------------------- 

a) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do/a 

requerente ou requerentes, bem como do agregado familiar; ----------- 

b) Cópia do documento de identificação fiscal das crianças e/ou 

jovens e do/a requerente ou requerentes; ---------------------------- 

c) Atestado da Junta de Freguesia da residência do/a requerente ou 

requerentes, comprovando o cumprimento dos requisitos das alíneas b) 

e c) do art.º 5º; --------------------------------------------------- 

d) Cópia do cartão de estudante dos dependentes e/ou comprovativo da 

matrícula do ano letivo em curso à data do pedido; ------------------ 

e) Cópia da fatura/recibo da água que comprove a titularidade do 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal de Chaves poderá solicitar outros documentos e 
informações que se mostrem estritamente necessários para a concessão 

do apoio. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Análise de candidatura ---------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves, através da Divisão de Recursos Humanos e 

Ação Social, procederá à análise das candidaturas. ------------------ 

2. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, a aprovação das 

candidaturas e atribuição do Cartão Municipal Família Numerosa, com 

faculdade de delegação no Vereador responsável pela respetiva área de 

intervenção. ------------------------------------------------------- 

3. Só haverá lugar aos apoios constantes no presente regulamento, 

após atribuição do Cartão Municipal Família Numerosa. --------------- 

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

Decisão e prazo de reclamações -------------------------------------- 
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1. O/a requerente ou requerentes serão informados/as por escrito da 

decisão que vier a recair sobre a candidatura, sendo, em caso de 

indeferimento, esclarecidos os fundamentos da não atribuição do Cartão 

Família Numerosa. --------------------------------------------------- 

2. Caso a proposta de decisão seja de indeferimento, o/a requerente 

ou requerentes podem reclamar, no prazo de quinze dias úteis, após 

receção da notificação da decisão. ---------------------------------- 

3. As reclamações deverão ser dirigidas, por escrito, ao Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves. -------------------------------------- 

4. A reavaliação do processo e resultado da reclamação serão 

comunicadas ao requerente, no prazo de dez dias úteis. -------------- 

Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Benefícios --------------------------------------------------------- 

1. O Cartão Municipal Família Numerosa atribui a todos os seus 

titulares, residentes no concelho de Chaves, nos termos do art.º 4º, 

do retrocitado regulamento, os seguintes benefícios: ---------------- 

a) Redução de 60% nas entradas para os espetáculos culturais, 

desportivos, recreativos e outros organizados pelo Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

b) Redução de 60% nas entradas em museus municipais; ---------------- 
c) Redução de 60% no preço praticado nos campos de férias e outras 
atividades organizadas pelo Município; ------------------------------ 

d) Isenção total de taxas municipais associadas à utilização de 

equipamentos desportivos; ------------------------------------------- 

e) As crianças titulares do Cartão Municipal da Família Numerosa, que 
frequentem o ensino pré-escolar e o 1º ciclo de escolaridade públicos, 

terão direito a uma redução correspondente a 30% do valor a pagar 

pelos serviços de refeições, beneficiando de isenção total de tais 

encargos, nas mesmas condições, a partir do 3º ou mais filhos, sendo 

certo que tais benefícios não são cumuláveis com outros existentes 

para a mesma finalidade; -------------------------------------------- 

f) Redução, em 50%, no pagamento dos encargos com os serviços de 

prolongamento de horário, no âmbito dos direitos de assistência à 

família, tratando-se de segundos filhos, e isenção total de tais 

encargos tratando-se do 3º ou mais filhos; -------------------------- 

g) Comparticipação anual de 30%, na aquisição de livros escolares 

adotados e obrigatórios, condicionada à aprovação/transição de ano 

obrigatória; ------------------------------------------------------- 

h) Redução, em 50%, no fornecimento de fotocópias, pelo serviço da 
Biblioteca Municipal, desde que as mesmas se destinem a fins didáticos 

e culturais; -------------------------------------------------------- 

i) Atribuição de um passe mensal gratuito para todos os elementos do 
agregado familiar nos TUC- Transportes Urbanos de Chaves -, para as 

famílias com 3 ou mais filhos; -------------------------------------- 

j) Isenção, no âmbito dos tratamentos termais proporcionados pelo 

balneário termal, do pagamento das tarifas, nele, praticadas, 

tratando-se do 3º ou mais filhos que apresentem problemáticas na área 

da saúde, nomeadamente patologias relacionadas com bronquite asmática 

e patologias músculo-esqueléticas, devidamente comprovadas por 

atestado médico; ---------------------------------------------------- 

k) Beneficiação do regime de tarifas especiais de consumo de água 
estabelecido, pela CMC, para as famílias numerosas, nos termos e de 

acordo com as condições previstas, sobre a matéria, no respetivo 

tarifário, em vigor no Concelho de Chaves; -------------------------- 

l) Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, nos termos do 
disposto no n.º 13, do artº 112º do Código do CIMI, na redação que lhe 

foi conferida pela Lei do Orçamento de Estado – Lei n.º 82-B/2014, de 
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31 de dezembro, em vigor, e nos termos da deliberação da Assembleia 

Municipal tomada, sobre a matéria; ---------------------------------- 

2 - Os benefícios serão concedidos enquanto se verificarem as condições 

mencionadas nos art.ºs 4º e 5º, devendo os beneficiários, fazer a 

primeira renovação, no ano civil seguinte, durante os meses de Outubro 

e Novembro. A segunda e seguintes renovações deverão ser requeridas, 

de 2 em 2 anos, nos mesmos meses, durante a vigência deste 

regulamento.-------------------------------------------------------- 

3  - O Município de Chaves, tendo em vista o alargamento dos 

benefícios previstos no presente artigo, poderá estabelecer quaisquer 

acordos com entidades públicas ou privadas, de acordo com a Lei; ---- 

4  - Será dada publicidade adequada a quaisquer novos benefícios 

que acresçam aos previstos no presente regulamento. ----------------- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Articulação com outros Regulamentos --------------------------------- 

No caso de já estarem previstos outros benefícios para as famílias 

numerosas em regulamentos próprios dos equipamentos culturais e 

desportivos municipais ou no âmbito de atribuição de bolsas de estudos 

para o ensino superior e outras atividades organizadas pelo Município 

de Chaves, esses benefícios, caso sejam superiores, prevalecem sobre 

aqueles que se encontram estipulados no art.º 10º do presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Modelo e Validade do Cartão ----------------------------------------- 

1. O cartão é obtido gratuitamente na Divisão de Recursos Humanos e 

Ação Social do Município de Chaves. --------------------------------- 

2. Só poderá ser titular do Cartão Municipal Família Numerosa quem o 

requeira e obtenha o respetivo deferimento pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves. ------------------------------------------------ 

3. O cartão é de modelo próprio contendo os nomes dos beneficiários, 

o nº de ordem e a data de validade, devendo ser requerido mediante o 

preenchimento de formulário, cujo modelo integra o presente 

regulamento, sob a forma de anexo. ---------------------------------- 

4. O cartão será válido por dois anos e renovar-se-á a requerimento 

do interessado até 30 dias antes do término de validade do mesmo. --- 

5. O cartão caduca no termo do prazo de validade, se não for requerida 

a sua renovação, nos termos previstos no número anterior ou quando 

deixem de se verificar os requisitos de que depende a respetiva 

atribuição, nomeadamente no que diz respeito à composição e residência 

do agregado familiar. ----------------------------------------------- 

6. No procedimento de renovação do cartão, deverá o interessado fazer 

prova da posse de todos os requisitos indispensáveis à atribuição do 

cartão e previstos nos artigos 5º e 7º do presente regulamento.------ 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Obrigação dos Titulares --------------------------------------------- 

1. Constituem obrigações dos beneficiários dos apoios: ------------ 

a) Informar previamente o Município da mudança de residência; ----- 

b) Devolver o cartão aos serviços competentes do Município, sempre 

que perca o direito ao mesmo; --------------------------------------- 

c) Fazer prova de residência sempre que seja solicitado pelos 

serviços do Município. ---------------------------------------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Cessação do Direito à Utilização do Cartão -------------------------- 

1. Constituem causas de cessação imediata dos apoios: ------------- 

a) A transferência de residência para fora da área do Município; -- 

b) A utilização do cartão por terceiros; -------------------------- 

c) A fraude ou incumprimento do presente regulamento; ------------- 
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d) O não cumprimento das normas de utilização dos Equipamentos 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Falsas declarações -------------------------------------------------- 

A prestação de falsas declarações por parte do/a requerente ou 

requerentes inibe-o/a, ou inibe-os, do acesso ao Cartão Municipal, de 

forma permanente, para além de outras consequências previstas na Lei.- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Dúvidas e omissões -------------------------------------------------- 

As dúvidas ou omissões do presente Regulamento serão resolvidas 

através de deliberação da Câmara Municipal de Chaves. --------------- 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Modelos ------------------------------------------------------------ 

São aprovados, sob a forma de anexo ao presente regulamento, os 

seguintes modelos: -------------------------------------------------- 

a) Ficha de Adesão para atribuição de “Cartão Municipal Família 

Numerosa”; --------------------------------------------------------- 

b) Modelo de “Cartão Família Numerosa”. --------------------------- 

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. -------------------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo sugerido uma alteração à redação do artigo 

4º, passando a mesma disposição regulamentar a consagrar, 

expressamente, o seguinte: ------------------------------------------ 

“Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por 

“Família Numerosa” os agregados familiares compostos por cônjuges ou 

pessoas que vivam em união de facto e que tenham a seu cargo três ou 

mais filhos dependentes, aplicando-se, subsidiariamente, com as 

devidas adaptações, o conceito de agregado familiar, legalmente, 

previsto, sobre a matéria, no Código do IRS.” -----------------------

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

Tal alteração, ora, sugerida, irá permitir dar justo enquadramento aos 

filhos adotivos, integrando estes, para efeitos de aplicação do 

regulamento, o conceito de agregado familiar. ----------------------- 

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

Perante a proposta acima exarada, a mesma foi apreciada, pelo 

Executivo, tendo sido submetida a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------- 

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

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

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo sugerido uma alteração 

à redação da alínea c) do artigo 5º, do projeto de regulamento, no 

sentido do prazo estabelecido, em tal disposição, passar de dois anos 

para um ano, conforme redação que, seguidamente, se transcreve: -----  

“c) Que o/a requerente ou requerentes do direito às medidas de apoio 

residam no Município de Chaves, no mínimo há (1) um ano contínuo;” - 

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

Perante a proposta acima exarada, a mesma foi apreciada, pelo 

Executivo, tendo sido submetida a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------- 

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

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

projeto de regulamento, com as alterações que lhe foram introduzidas 
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e sancionadas, durante a sua apreciação. Proceda-se em conformidade 

com o teor da proposta. --------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo, sobre a 

matéria, em apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -- 

Em relação a este regulamento, tendo em atenção a alteração sugerida 

pelo Senhor Presidente da Câmara, a qual salvou aqui a sua intervenção 

muito dura, sobre a conceção inicial do seu artigo 4º, sendo 

inacreditável a solução, inicialmente, proposta. -------------------- 

Neste regulamento, já se preconiza a subvenção/apoio, em termos 

percentuais, para a aquisição de livros escolares, por parte das 

famílias numerosas, sendo certo que este princípio deveria ter sido, 

também, seguido, no âmbito da proposta apreciada anteriormente. ----- 

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

Por último, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

sublinhar que a filosofia do regulamento, em apreciação, centra-se no 

estímulo à natalidade e no apoio, partindo de tal contextualização, 

às famílias numerosas, residentes no concelho. ---------------------- 

Tais apoios são concedidos independentemente das famílias numerosas 

terem ou não rendimentos, devendo os mesmos ser perspetivados como 

estímulo ao aumento da taxa de natalidade, no concelho de Chaves. ---  

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA PISCINA 

MUNICIPAL DO TABOLADO. INFORMAÇÃO Nº 134/DSC/2015. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Piscina Municipal do Tabolado visa contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população, servir os cidadãos ao nível de 

atividades aquáticas, proporcionando igualmente atividades de lazer e 

ocupação de tempos livres; ------------------------------------------ 

2. Considerando que veio a ser aprovado, pelo órgão executivo 

camarário, um conjunto de normas e princípios a que deve obedecer a 

utilização da Piscina Municipal do Tabolado; ------------------------ 

3. Considerando a importância que este espaço assume para a prática 

de desportos aquáticos de competição, lazer e recuperação física; --- 

4. Considerando que a aplicação quotidiana das aludidas normas e, 

particularmente, o horário de funcionamento, tem vindo a evidenciar a 

necessidade da sua alteração devido, nomeadamente, ao aumento do 

número de Clubes/Associações a promover o ensino da natação e 
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consequentemente o aumento do número de atletas a participar em 

competição oficial; ------------------------------------------------- 

5. Considerando que compete à Camara Municipal, criar, construir, 

gerir instalações e equipamentos, integrados no património do 

município ou colocados, por lei, sob administração municipal, de 

acordo com o disposto na alínea ee), do nº 1, do art. 33º do anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------- 

6. Considerando, por último, que nos termos do disposto no ponto nº2 

do art. 3º, das Normas Regulamentares da Piscina Municipal do Tabolado, 

a Piscina Municipal do Tabolado obedecerá ao horário de funcionamento 

que anualmente for estabelecido pela autarquia. --------------------- 

II – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

superiormente o seguinte: ------------------------------------------- 

a) Que seja aprovado o horário de funcionamento da Piscina Municipal  

do Tabolado de acordo com o seguinte: ------------------------------- 

 Segunda a Sexta Sábado 

Manhã 08:20 – 13:00 09:00 – 12:30 

Tarde 14:45 – 21:00 14:30 – 19:00 

b) Caso esta proposta mereça anuência positiva por parte de V. Exa., 

salvo melhor opinião, tomo a liberdade de sugerir o seu encaminhamento 

à próxima reunião de Câmara para deliberação. ----------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 08 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2015.09.08. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.09.15. -------------------------------------- 

Visto. Concordo. Caso a presente informação venha a ser, devidamente, 

aprovada deverá a mesma ser publicada, nos termos e pela forma prevista 

na Lei (Anexo I, da Lei 75/2013). À consideração superior. ---------- 

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

2015.09.15. -------------------------------------------------------- 

Á 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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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 
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3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, 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. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, 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. -- 

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

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

 

 

3.3. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS DEVIDAS PELO 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A REDE RODOVIÁRIA DO 

CONCELHO DE CHAVES – INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P. 

– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

DR.ª CATARINA PINTO DE 01.09.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A presente informação visa dar cumprimento ao determinado pelo Chefe 

da DGOT, Er. Engº Geraldes, em seu despacho de 28-08-2014, sobre o 

assunto em apreciação, relacionado com o pedido de fornecimento de 

dados apresentado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

– IMT, e subsequente concessão de isenção das taxas municipais 

respetivas.---------------------------------------------------------

Tratando-se nesta fase do processo, de dar cumprimento ao despacho de 

17-08-215 do Diretor do DCG, Dr. Marcelo Delgado, que recaiu sobre a 

informação produzida pela DAF – Setor de Apoio Jurídico, em 12-08-

2015, informa-se que estes serviços tomaram conhecimento da mesma, com 

especial atenção para as considerações tecidas no seu ponto 14, 

conforme o recomendado.---------------------------------------------- 

No sentido de ser dado cabal cumprimento ao despacho referido, e 

andamento ao processo, sugerem-se os seguintes procedimentos:-------- 

1 . Que o mesmo seja remetido de imediato para o Gabinete do Diretor 

do DCG, conforme a alínea a) do Ponto III da informação prestada pela 

DAF – Setor de Apoio Jurídico;--------------------------------------- 

2 . Caso haja superior concordância, sugere-se que o processo seja 

presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para ser submetido a 

deliberação da Assembleia Municipal no sentido da concessão da isenção 

das taxas municipais devidas pelo fornecimento dos dados disponíveis 

para fornecimento ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

IMT, listados no Ponto 2.1 da informação n.º 10/SSIG/2015, produzida 

pelo Setor de SIG, em 10 de Julho de 2015.--------------------------- 

De referir que os fundamentos da isenção proposta decorrem, conforme 

o referido no Ponto 3.1 da mesma informação, do interesse do projeto 

a executar pelo IMT e caso venha a ser concedida a isenção, o Município 

deixará de arrecadar 577,49 euros, conforme o quadro constante do 

Ponto 2.2 também da mesma informação;-------------------------------- 
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3 . Que seja emitida pela Câmara Municipal, uma decisão sobre o 

disposto no Ponto 2 do despacho datado de 13-07-2015, emitido pelo 

Chefe da DGUT, exarado na informação n.º 10/SSIG/2015.--------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, DE 

03.09.2015:--------------------------------------------------------- 

Atenta ao teor da presente informação, com o qual concordo, sou a 

propor que superiormente seja adotada a estratégia procedimental 

sugerida.----------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Coordenação Geral.-- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 03.09.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 15.09.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA FÁTIMA 

FERREIRA CARNEIRO – LUGAR DA VEIGA, FREGUESIA DE CURALHA – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO REI DE 04.09.2015. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1316/15, de 26-08-2015, a Dª Maria de Fátima Ferreira 

Carneiro, na qualidade herdeira por herança aberta por óbito do seu 

pai, Srº Jerónimo Carneiro, solicita a emissão de parecer favorável a 

que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei 

nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de Compra 

e Venda do prédio rústico, a seguir mencionado, a realizar entre dois 

dos seus irmãos, Srº Domingos Manuel Ferreira Carneiro e Srº Armando 

Ferreira Carneiro, na proporção de metade, para cada um:------------ 

-Prédio rústico, sito no lugar da Veiga, inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Curalha, sob o artigo 1747º, com a área de 2 

735 m2, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Caderneta Predial Rústica (Modelo A) do prédio rústico supra 

referido. ---------------------------------------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/5 000, com a demarcação do imóvel, 

objecto do pedido.--------------------------------------------------- 

-Número de Identificação Fiscal e Denominação da Herança.------------ 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 



                                                                F. 95 

                                                                  _____________________ 
 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização 

apresentada, à escala 1/5 000, o prédio rústico a que se reporta o 

pedido em questão, integra-se nas classes de espaços constantes no 

quadro síntese que se segue:----------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE------------------------------------------------------ 
 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

1747º 

 

O prédio rústico insere-se no espaço da classe 

4 (Espaços Agrícolas e florestais), na Categoria 

4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-Florestais Comuns)  

 

 

1/2 – Domingos Manuel Ferreira 

Carneiro 

 

1/2- Armando Ferreira Carneiro  

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Curalha sob 

os artigo 1747º que, ainda que a mesma decorra directamente da abertura 

de um processo sucessório, deverá ser classificado como um negócio 

entre vivos.-------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade1 do 

prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Curalha sob 

o artigo 1747º, sem parcelamento físico, situação diferente daquela 

que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da 

Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 

(parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos);----------------------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao solicitado pela requerente.----------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 14.09.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 15.09.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------------- 

                                                           
1 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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3.5. CONSTRUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE ADEGA E RECEÇÃO, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – CASA AGRÍCOLA OLIVEIRA MONTEZ – QUINTA 

DA PENADA, FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 09.09.2015.---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.-INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

O Sr.º Marco António Oliveira Montez, apresenta sob requerimento n.º 

1205/15, referente ao processo n.º 407/14, pedido de aprovação dos 

projetos de especialidades, relativos a obras de ampliação2 de um 

“armazém agrícola” (lic.ª inicial n.º 178/14), situado na Quinta da 

Penada - Loivos, União das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total de 9 557.00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 4143 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1169/20140704 da freguesia de Loivos.------ 

ANTECEDENTES-------------------------------------------------------- 

Licença n.º 170/84, para construção de um armazém agrícola, com a área 

de 531.00 m2.-------------------------------------------------------- 

O requerente apresentou sob requerimento n.º 619/15, pedido com vista 

à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de ampliação 

de um armazém agrícola, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, 

de 9 de Setembro, tendo sido aprovado por despacho datado de 

2015/04/24.--------------------------------------------------------- 

2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------------- 

O pedido apresentado sob requerimento n.º 1205/15, tem enquadramento 

legal no disposto no n.º 4 art.º 20 do Dec.- Lei555/99 alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar 

do pedido de aprovação dos projetos de especialidades.--------------- 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL -------------------------- 

A parcela de terreno tem na sua totalidade 9 557.00 m2 (segundo prova 

documental – Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está 

inserida em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal, na 

categoria 4.3 – espaços agroflorestais – subcategoria 4.3 B – espaços 

agroflorestais condicionados (REN), de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ----------------------------- 

Segundo a planta de condicionantes n.º 61 A, sobre o terreno recai uma 

restrição de utilidade pública, designadamente:---------------------- 

1.- Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a 

sua capacidade de uso – solo possui aptidões e características mais 

adequadas á atividade ecológica;------------------------------------- 

3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER---------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 5 do art.º11 da Portaria 

232/2008 de 11 de Março, designadamente:----------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

                                                           
2 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto das redes prediais de água e esgotos;---------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

Os projetos de especialidades apresentados estão de acordo com o 

disposto no n.º 8 do art.º 20 do RJUE, excluindo a sua apreciação 

prévia.------------------------------------------------------------- 

4.- PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

São apresentados sob requerimento n.º 1205/15, todos os projetos de 

especialidades exigíveis, nos termos da lei, pelo que se propõe o 

licenciamento do aditamento ao imóvel, destinado a “armazém agrícola”. 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) – aumento de área de 188.50 m2---------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas------------------ 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010;---------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     37,40 € 

n.º 5 Edificio destinado a indústria ou armazém, por 

unidade de ocupação 
      

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 1 104,50 € 104,50 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  1 11,45 € 11,45 € 

  TOTAL      153,35 € 

 

TOTAL A PAGAR ........................................... ∑= 153.35 € 

Em conformidade com o previsto pelo parágrafo 4.º, do art.º 20 do 

Dec.-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, dispõe 

o requerente de um prazo de um ano para apresentar nestes serviços os 

elementos constantes do art.º 3, n.º 1 da Portaria 216-E/2008 de 3 de 

Março (sendo certo que está dispensada a apresentação dos elementos 

constantes das alíneas d), e), f), g) e h) do art.º 102.º-A do RJUE), 

para que se possa emitir o respetivo alvará de licença especial de 

legalização, nomeadamente:------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo.----------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, DE 

14.09.2015:--------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que merece a minha concordância.—

Neste sentido, sou a propor que superiormente seja adotada decisão 

conducente ao licenciamento da operação urbanística em causa, com 

recurso ao procedimento de legalização, nos termos e para os efeitos 
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preconizados no capítulo 4 deste documento.--------------------------

À consideração do Sr. Diretor de Departamento de Coordenação Geral.-- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 14.09.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 15.09.2015. ---------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente processo, aos serviços municipais responsáveis, para 

melhor esclarecimento, sobre a efetiva localização da edificação 

objeto de legalização, nomeadamente, se a mesma se projeta, em zona 

de servidão ou restrição de utilidade pública (REN e/ou RAN). -------   

 

 

3.6. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – JOAQUIM PAIS DOS SANTOS – RUA CAPITÃO 

JOAQUIM AMARAL, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 

11.09.2015.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.-INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

O Sr.º Joaquim Pais dos Santos, apresenta sob os requerimentos n.º 

1239/15, referente ao processo n.º 303/15, pedido de aprovação dos 

projetos de especialidades, relativos a obras de construção3 de uma 

habitação unifamiliar e anexo de apoio, situada na RUA Capitão Joaquim 

Amaral, freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves.------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1 850.00 m2, está omisso 

na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1242/19920318, da freguesia de Outeiro Seco.------------------------- 

ANTECEDENTES-------------------------------------------------------- 

O requerente apresentou sob requerimento n.º 829/15, pedido com vista 

à aprovação do projeto de arquitetura, referente á construção de uma 

habitação unifamiliar e anexo de apoio, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado por 

despacho datado de 2015/06/30.--------------------------------------- 

2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

NO REGIME JURÍDICO--------------------------------------------------- 

O pedido apresentado sob requerimento n.º 1239/15, tem enquadramento 

legal no disposto no n.º 4 art.º 20 do Dec.- Lei555/99 alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar 

do pedido de aprovação dos projetos de especialidades.--------------- 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL--------------------------- 

O terreno tem na sua totalidade 1 850.00 m2 (segundo prova documental 

– Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está inserido em 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – 

Cidade de Chaves de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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Segundo a planta de condicionantes n.º 34 A sobre o terreno não recai 

nenhuma servidão e/ou restrição de utilidade pública;---------------- 

A pretensão situa-se em área sujeita a medidas preventivas – em espaço 

urbano consolidado, de acordo com informação, presente em reunião de 

Câmara datada de 4 de Julho de 2014;--------------------------------- 

3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER---------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 16 do ponto III da 

Portaria 113/2015 de 22 de Abril, designadamente:-------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Pedido de dispensa de apresentação do projeto de gás;-------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

Os projetos de especialidades apresentados estão de acordo com o 

disposto no n.º 8 do art.º 20 do RJUE, excluindo a sua apreciação 

prévia.------------------------------------------------------------- 

4.- PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

São apresentados sob requerimento n.º 1239/15, todos os projetos de 

especialidades exigíveis, nos termos da lei, pelo que se propõe, o 

licenciamento do imóvel, destinado a “habitação unifamiliar e anexo 

de apoio”.---------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2)----------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

r/chão 122,69       122,69 

andar 115,10       115,10 

anexo     112,13   112,13 

TOTAL 237,79 0,00 112,13 0,00 349,92 

Altura – 5.80 ml                                  volume – 882.00 m3 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO I    custos (C)   

  s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

  - Granito (calçada a cubos)   5   13,34 66,70 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   22,04   22,04 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,80   34,80 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   46,40   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       193,72   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       25   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.210,75   € 

 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)-------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       
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Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
62,70 € 

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
Até 250 m2 1 73,15 € 73,15 € 

 n.º 11- Anexos, garagens ou lugares de aparcamento, 

telheiros, hangares, barracões, alpendres e outras 

construções congéneres, inseridos, ou não, em 

processos referentes a edifícios identificados nos 

números anteriores, acresce ao valor referido em 

1., por m2 

112,13 1,00 112,13 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  1 11,45 € 11,45 € 

  TOTAL      259,43 € 

TOTAL A PAGAR ………………………………………………… ∑1 210.75 € + 259.43 € = 1 470.18 € 

Em conformidade com o previsto pelo parágrafo 4.º, do art.º 20 do 

Dec.-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, dispõe 

o requerente de um prazo de um ano para apresentar nestes serviços os 

elementos constantes do art.º 3, n.º 1 da Portaria 216-E/2008 de 3 de 

Março (sendo certo que está dispensada a apresentação dos elementos 

constantes das alíneas d), e), f), g) e h) do art.º 102.º-A do RJUE), 

para que se possa emitir o respetivo alvará de licença especial de 

legalização, nomeadamente:------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

 Deve ainda apresentar o recibo da luz;------------------------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo.----------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, DE 

14.09.2015:--------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que merece a minha concordância.—

Neste sentido, sou a propor que superiormente seja adotada a proposta 

de decisão, nos termos e para os efeitos preconizados no capítulo 4 

deste documento.----------------------------------------------------

À consideração do Sr. Diretor de Departamento de Coordenação Geral.-- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 14.09.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 15.09.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.7. ALTERAÇÃO DO PERCURSO DA LINHA 1 DOS TRANSPORTES URBANOS DE CHAVES 

NA ZONA DA FONTE DO LEITE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SR. ENG.º ABEL PEIXOTO DE 14.09.2015.--- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO------------------------------------- 

Em consequência da entrada em funcionamento da Avenida da República 

(3.º Lanço da Rodovia de Acesso ao Hospital) e das alterações ao 

trânsito que recentemente foram materializadas na zona da Fonte do 

Leite, vem o Presidente desta Câmara Municipal, Sr. Arq. António 

Cabeleira, através do correio eletrónico datado de 10.8.2015, 

solicitar a estes serviços a elaboração de uma proposta técnica 

tendente à alteração do percurso da linha 1 dos Transportes Urbanos 

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

II. CONSIDERAÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA--------------------- 

Tendo em consideração que, até à construção da Avenida da República, 

a linha 1 da rede TUC servia-se da Rua da Fonte do Leite para aceder 

às duas paragens existentes na Rua António Germano Ribeiro de Carvalho 

(uma do Centro de Saúde n.º2 e outra da Escola Profissional de Chaves); 

Tendo em consideração que, ao longo dos anos em que esta rede vem 

servindo a área urbana da cidade de Chaves, foi-se constatando que 

tanto a Rua da Fonte do Leite como a Rua António Germano Ribeiro de 

Carvalho (devido à reduzida dimensão das faixas de rodagem e ao elevado 

número de estacionamento informal que teima em persistir) contribuem 

para que, muitas vezes, os autocarros que circulam nesta linha não 

consigam cumprir os horários estabelecidos, comprometendo assim a 

pretendida eficiência no serviço prestado pelo operador; ------------ 

Tendo em consideração que, com a entrada em serviço da Avenida da 

República, a ligação automóvel entre a Rua da Fonte do Leite e a Rua 

António Germano Ribeiro de Carvalho passou a estar impedida, devido à 

construção de um separador rodoviário;------------------------------- 

 
Cartograma 1. TUC – Percurso da Linha 1 existente até à entrada em 

funcionamento da Av. da República------------------------------------ 
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Tendo em consideração que, com este impedimento, para que a rede TUC 

possa servir os utilizadores da Escola Profissional de Chaves e do 

Centro de Saúde n.º2, o percurso linha 1 deve ser alterado;---------- 

Tendo em consideração que, através de correio eletrónico datado de 28-

7-2015, a empresa concessionária dos TUC (Auto Viação do Tâmega, Lda.) 

já tinha solicitado a alteração do percurso da linha 1 na zona da 

Fonte do Leite;------------------------------------------------------ 

Tendo em consideração que há já algum tempo que tem vindo a ser 

solicitado a estes serviços a análise da possibilidade de prolongar a 

linha 1 até às proximidades dos dois equipamentos de saúde existentes 

a norte da Praça Marechal Costa Gomes;------------------------------- 

Tendo em consideração que, na opinião destes serviços, a entrada em 

serviço da Avenida da República veio possibilitar o prolongamento 

desta linha de transportes urbanos, sem colocar em risco o cumprimento 

dos horários estabelecidos com a concessionária.--------------------- 

III. PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------------------- 
Em coerência com as considerações acima enunciadas, tomo a liberdade 

de propor a implementação das seguintes alterações na Linha 1 da rede 

dos Transportes Urbanos de Chaves, representadas nas peças desenhadas 

em anexo à presente informação:-------------------------------------- 

- Alteração do percurso da linha 1 na Fonte do Leite, passando a fazer-

se pela Avenida da República, Praça da Liberdade, Avenida Júlio 

Montalvão Machado e Praça Marechal Costa Gomes;---------------------- 

 
Cartograma 2. TUC – Novo percurso proposto para a Linha 1------------ 

- Eliminação das duas paragens existentes na Rua António Germano 

Ribeiro de Carvalho, uma frente ao Centro de Saúde n.º2 e outra à 

Escola Profissional de Chaves;--------------------------------------- 

- Criação de duas novas paragens na Avenida da República (uma para 

cada sentido), nas proximidades do Centro de Saúde n.º2, destinadas a 

servir, entre outros, os utilizadores da Escola Profissional de Chaves 

e do Centro de Saúde;------------------------------------------------ 
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- Transladação das duas paragens existentes na Rua da Fonte do Leite 

para a Avenida Marechal Carmona;------------------------------------- 

- Criação de uma nova paragem na Avenida Júlio Montalvão Machado, 

destinada a servir os dois equipamentos de saúde existentes a norte 

da Praça Marechal Costa Gomes.--------------------------------------- 

IV. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto, tendo em conta a natureza da matéria em causa e 

o seu enquadramento nas competências materiais da Câmara, bem como a 

subdelegação de competências, em matéria de transportes, praticada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, estes serviços propõem que 

se submeta a presente informação à consideração do Senhor Vereador, 

João Carlos Alves Neves, para decisão no sentido de submeter a presente 

proposta de “Alteração do percurso da linha 1 dos Transportes Urbanos 

de Chaves, na zona da Fonte do Leite”, a deliberação do Executivo 

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

4.2. Depois de obtida a competente homologação por parte do Executivo 

Municipal, recomenda-se a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Que se informe a empresa Auto Viação do Tâmega, Lda., concessionária 

da rede de Transportes Urbanos de Chaves, sobre as alterações 

aprovadas;---------------------------------------------------------- 

b) Que se envie cópia da presente informação para a Divisão de Recursos 

Operacionais, afim de estes serviços procederem, com a maior brevidade 

possível, à materialização de todas as ações previstas nas peças 

desenhadas em anexo.------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, DE 

15.09.2015:--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presnete proposta. ---------------------------- 

Neste contexto, encaminhe-se a mesma ao Sr. Diretor de Departamento 

de Coordenação Geral. Para efeitos do enunciado no seu capitulo IV.-- 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 15.09.2015.------------------------------- 

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 

2015.09-15.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 



                                                                F. 104 

                                                                  _____________________ 
 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CADASTROS DAS REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE CHAVES. ARTIGO 

75º, DA LEI Nº 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO 

Nº190/DAR/2015.----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº190/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I.P., nos termos e segundo a tramitação 

a regular por portaria do referido membro do Governo, a celebração ou 

a renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

nº66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 

contraparte. ------------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: - 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 
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1. É intenção do Município de Chaves apresentar uma candidatura ao 

Eixo Prioritário 3 do Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para a Elaboração de cadastro 

das Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa; --------------- 

2. O preço a pagar pelo Município de Chaves para a prestação de 

serviços que se pretende contratualizar corresponderá a um valor 

aproximado de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), acrescidos 

de IVA à taxa legal, o qual corresponderá ao valor do contrato de 

aquisição de serviços a celebrar; ----------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa e caso a candidatura a apresentar vier a ser aprovada, irá ser 

promovido o procedimento de Concurso Público, com base no disposto, 

sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------------------ 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

6. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

7. O contrato de aquisição de serviços em causa tem enquadramento 

orçamental, muito concretamente, na classificação económica da rubrica 

02022099 do Orçamento. ---------------------------------------------- 

8. Atendendo ao facto de não existir contratação de serviços de igual 

natureza no Município de Chaves, não será aplicada qualquer redução 

remuneratória. ----------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de prestação 

de serviços para a Elaboração dos Cadastros das Redes de Abastecimento 

de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Chaves, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31/12. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 09 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Chefe da Divisão de Águas e Resíduos ------------------------------ 

(José António Teixeira Fernandes Carneiro) -------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 15.09.2015.------------------------------- 

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 

2015.09.15.--------------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração: ---------------------- 

“Congratula-se com a adoção destas medidas que apenas pecam por 

tardias. ----------------------------------------------------------- 

Dever-se-á dar, a este assunto, grande prioridade já que a Autarquia, 

com a sua operacionalização, se poderá libertar da pesada fatura 

associada ao pagamento do tratamento de águas pluviais misturadas com 

águas residuais, com todas as desvantagens daí emergentes e, 

manifestamente, prejudiciais para a Autarquia. ---------------------- 

Por outro lado, a implementação destas medidas irá permitir conferir 

ao sistema público uma maior fiabilidade, eficácia e eficiência com 

ganhos financeiros significativos. ----------------------------------  

 

 

2. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CADASTROS 

DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE CHAVES. CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL 

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS (PO SEUR). INFORMAÇÃO 

Nº189/DAR/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº189/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1 – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

1.1 - Em 31 de julho de 2015 foi publicado o Aviso de abertura de 

concurso para apresentação de candidaturas, ao Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) - Eixo 

Prioritário 3 – Proteger o Ambiente e Promover a Eficiência dos 

Recursos, para a Elaboração de Cadastros das Infraestruturas 

Existentes nos Sistemas em Baixa;------------------------------------ 

1.2 – A nova estratégia do POSEUR desloca-se agora, para a gestão mais 

eficiente dos ativos, atingidos que foram os objetivos previstos no 

PENSAAR 2020 para a taxa de atendimento da população na vertente 

abastecimento de água e o elevado grau de aproximação na vertente do 

saneamento;--------------------------------------------------------- 

1.3 – É entendimento do POSEUR que a base do conhecimento de qualquer 

Sistema e que deverá enquadrar as intervenções a realizar para obter 

os melhores resultados, reside na informação que as entidades gestoras 

devem dispor sobre o mesmo, sendo esta informação basilar para a tomada 

de decisão sobre as ações a desenvolver ou a implementar no âmbito da 

gestão das respetivas infraestruturas;------------------------------- 

1.4 – Nesse sentido consideram prioritários os investimentos com vista 

à obtenção de informação que permita uma gestão eficiente dos serviços, 

razão pela qual foi publicado o Aviso, sob a forma de Concurso para a 

apresentação de candidaturas, destinado a financiar a elaboração de 

cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de 

Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais (SAR), 

garantindo assim que a informação obtida permita uma gestão mais 

eficiente dos serviços, quer pela identificação da necessidade de 

intervenções futuras, quer pela introdução de mecanismos de controlo 

e informação em tempo real que evitem perdas e diminuam custos de 

operação;----------------------------------------------------------- 

1.5 – Indo ao encontro destes novos desafios, está o município a 

preparar uma Candidatura para a Elaboração de Cadastro das 

Infraestruturas existentes nos Sistemas em Baixa, a qual será objecto 

de decisão de aprovação por parte da Autoridade de Gestão. ---------- 

2 - DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA PROPOSTA---------------------------------- 
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2.1 - De acordo com os pressupostos expressos na referida candidatura, 

a elaboração do trabalho prevê no final dos mesmos a apresentação dos 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

2.1.1. Cadastro dos sistema de AA e AR, acessível através do 

programa Quantum GIS, onde ficarão alojadas todas as informações 

relevantes;--------------------------------------------------------- 

2.1.2. Cadastro das redes de AA e AR e de cada infraestrutura 

fundamental (EE,ETA´s, Reservatórios, ETAR´s, etc);------------------ 

2.1.3. Relatório final com a caraterização genérica da rede.----- 

2.2 – O trabalho a desenvolver reparte-se por quatro fases principais, 

que se detalham nos subcapítulos seguintes:-------------------------- 

2.2.1. Recolha de informação inicial;---------------------------- 

2.2.2. Trabalhos de campo;--------------------------------------- 

2.2.3. Trabalho de gabinete;------------------------------------- 

2.2.4. Relatório final.------------------------------------------ 

2.3 - O valor previsto na candidatura para a realização das acções 

previstas no caderno de encargos e mapas de medições em anexo, é de € 

250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Euros), acrescido da taxa de IVA 

em vigor.-----------------------------------------------------------  

3 - ENQUADRAMENTO NO PLANO DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO------------- 

3.1 - Os encargos com a prestação de serviços e fornecimento de 

equipamentos, encontram-se enquadrados, no Classificação Económica 

02022099 do Orçamento.----------------------------------------------- 

4 - JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS E ASPECTOS 

PROCEDIMENTAIS------------------------------------------------------ 

4.1 - Justificação da necessidade de contratar os trabalhos --------- 

4.1.1 - Os trabalhos específicos a desenvolver, terão de ser efectuados 

por empresas idóneas com experiência profissional na matéria, não 

dispondo o município de meios técnicos nem humanos capazes de 

desenvolverem tais tarefas, dentro da calendarização prevista na 

candidatura.-------------------------------------------------------- 

4.1.2 - Tendo em conta o valor estimado para a prestação de serviços 

para a Elaboração dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais do Concelho, cujos encargos foram 

estimados no montante de € 250.000,00 (Duzentos cinquenta mil Euros), 

acrescido da taxa de IVA em vigor, este valor pressupõe o recurso ao 

procedimento “concurso público”, conforme o previsto na alínea b), do 

n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro 

(diploma que aprova o Código dos Contratos Públicos – CCP) e ulteriores 

alterações.---------------------------------------------------------  

4.2 - Caderno de encargos e programa de procedimento----------------- 

4.2.1 - Para dar cumprimento ao estabelecido na alínea b), do n.º1 do 

artigo 40.º do CCP elaborou-se o caderno de encargos e o programa de 

procedimento correspondente à  prestação de serviços para a Elaboração 

dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho, que se pretende adjudicar, seguem em anexo à 

presente proposta;-------------------------------------------------- 

4.3 - Entidade competente para autorizar a despesa------------------- 

4.3.1 - Em face dos custos previstos, e de acordo com a alínea b) do 

artigo 18.º, do Decreto-lei 197/99 de 8 de junho, em conjugação com o 

artigo 36.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro e ulteriores 

alterações, propõe-se que seja a Câmara Municipal a autorizar a despesa 

relativamente aos serviços a contratar.------------------------------ 

4.4 – Júri----------------------------------------------------------- 

4.4.1 - Nos termos do n.º1 do artigo 67.º do CCP, com exceção do ajuste 

direto em que esteja em causa uma única proposta, o que não é o caso, 

o procedimento para a formação do contrato deve ser conduzido por um 
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júri, a designar pelo Órgão competente para autorizar a despesa, 

composto em número ímpar, por pelo menos três membros efetivos, um dos 

quais presidirá, e dois suplentes.----------------------------------- 

4.4.2 - Para os devidos efeitos propõe-se a composição de um júri, 

sendo este integrado pelos seguintes membro efetivos e suplentes:---- 

MEMBROS EFETIVOS:--------------------------------------------------- 

Marcelo Delgado – Presidente do júri (Director de Departamento);----- 

José Carneiro (Chefe de Divisão);------------------------------------ 

Carlos Fernandes (Técnico Superior);--------------------------------- 

MEMBROS SUPLENTES:-------------------------------------------------- 

Márcia Santos (Chefe de Divisão);------------------------------------ 

Eva Castro (Técnico Superior);--------------------------------------- 

4.5 - Prazo para apresentação das propostas e critérios de Adjudicação- 

O prazo para entrega das propostas e os critérios de adjudicação estão 

definidos no Caderno de Encargos, em anexo à esta informação.-------- 

5 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Em face ao acima exposto, propõe-se ao Senhor Presidente de Câmara, 

que submeta à consideração da Câmara Municipal, a seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

a) Autorizar o despoletamento de um Concurso Público para a Elaboração 

dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho face o valor estimado para os serviços a prestar, 

cujo montante orça em € 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Euros), 

acrescido da taxa de IVA em vigor, o que se enquadra no previsto na 

alínea b), do n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 

de janeiro (diploma que aprova o Código dos Contratos Públicos – CCP) 

e ulteriores alterações;--------------------------------------------- 

b) Autorizar a despesa no montante de € 250.000,00 (Duzentos e 

cinquenta mil Euros), acrescido da taxa de IVA em vigor, para a 

Elaboração dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem 

de Águas Residuais do Concelho, conforme o previsto na a alínea b) do 

artigo 18.º, do Decreto-lei 197/99 de 8 de junho, em conjugação com o 

artigo 36.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro e ulteriores 

alterações;--------------------------------------------------------- 

c) Designar os membros do Júri conforme o proposto no ponto 4.4.2;--- 

d) Determinar que o procedimento seja conduzido pela Secção de 

Aprovisionamento, adstrita à Divisão de Gestão Financeira, sendo 

ponderado o bom cumprimento da lei dos compromissos e pagamentos em 

atraso;------------------------------------------------------------- 

e) Por último, que a eficácia e ou operacionalização da decisão de 

contratar ora sugerida, fique condicionada à aprovação da candidatura 

ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, Eixo Prioritário 3, Elaboração de Cadastro das 

Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa.-------------------- 

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

Chaves, 09 de setembro de 2015.------------------------------------- 

O Chefe da DAR------------------------------------------------------ 

(José António Teixeira Fernandes Carneiro) -------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 15.09.2015.------------------------------- 

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 

2015.09.15.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 19/DAF/AMB/2015. ----------------------------- 

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

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

1. INTRODUÇÃO: --------------------------------------------------- 

No transato ano de 2008, e considerando a importância, a nível 

ambiental que representa a correta gestão de resíduos urbanos, muito 

especificamente os óleos alimentares usados (OAU), foi dinamizado um 

projeto piloto de recolha e encaminhamento destes resíduos, 

provenientes do setor doméstico. ------------------------------------ 

No sentido de dar continuidade ao referido projeto, considerando a 

legislação entretanto publicada e relacionada com a matéria de gestão 

de OAU, serve a presente informação/proposta para dar cumprimento ao 

solicitado pela Chefe de Divisão de Administração e Fiscalização, Dra. 

Sandra Lisboa, nomeadamente contribuir para o correto de 

encaminhamento desses resíduos que, de outra forma, seriam depositados 

em aterro, aumentando os custos com a gestão dos RSU. --------------- 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DA GESTÃO DE RSU: ------------------------- 

O setor dos resíduos tem sido alvo de constantes alterações 

legislativas e de ordem tecnológica, atendendo não só à 

heterogeneidade e perigosidade dos seus componentes, como também às 

dificuldades encontradas ao longo dos processos de gestão. ---------- 

São essas vicissitudes que têm potenciado o avanço do setor dos 

resíduos, no sentido da procura do denominado “Desenvolvimento 

Sustentável”, através da utilização de processos e tecnologias de 

ponta, que premeiam a utilização racional dos recursos naturais, 

contribuindo assim para a minimização das problemáticas ambientais e 

de saúde pública das populações. ------------------------------------ 

A Lei n.º 19/2014, de 14 de abril4 estabelece, no n.º 1 do artigo 3.º 

que a atuação pública em matéria de ambiente está dependente do 

cumprimento dos princípios materiais de ambiente, nomeadamente, o 

princípio do desenvolvimento sustentável, que “obriga à satisfação das 

necessidades do presente sem comprometer as das gerações futuras, para 

o que concorrem: a preservação de recursos naturais e a herança 

cultural, a capacidade de produção dos ecossistemas a longo prazo, o 

ordenamento racional e equilibrado do território com vista ao combate 

às assimetrias regionais, a promoção da coesão territorial, a produção 

e o consumo sustentáveis de energia, a salvaguarda da biodiversidade, 

do equilíbrio biológico, do clima e da estabilidade ecológica, 

harmonizando a vida humana e o ambiente”. --------------------------- 

Ainda no âmbito da intervenção da Lei de Bases do Ambiente (LBA), 

estabelece o n.º 1 do artigo 2.º que “a política de ambiente visa a 

efetivação dos direitos ambientais através da promoção do 

desenvolvimento sustentável, suportada na gestão adequada do ambiente, 

em particular dos ecossistemas e dos recursos naturais, contribuindo 

para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e uma 

«economia verde», racional e eficiente na utilização dos recursos 

naturais, que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da 

qualidade de vida dos cidadãos”. ------------------------------------ 

                                                           
4 Este diploma legal define as bases da política de ambiente, mais 

conhecida por Lei de Bases do Ambiente. ----------------------------- 
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O artigo 11.º da LBA refere-se aos componentes ambientais associados 

a comportamentos humanos, entre os quais, se encontra a gestão de 

resíduos, na alínea b) daquele artigo, estabelecendo que “a gestão de 

resíduos é orientada para a prevenção da respetiva produção, através 

da sua quantidade e perigosidade, para a preservação dos recursos 

naturais, através da consideração do valor económico dos resíduos 

enquanto potenciais fontes de matérias-primas e energia, e para a 

mitigação dos impactes adversos para o ambiente e a saúde humana 

decorrentes da sua produção através da criação de condições adequadas 

à sua gestão, assente na otimização da utilização das infraestruturas 

existentes”. ------------------------------------------------------- 

A produção de resíduos, das mais diversas tipologias, é transversal a 

todas as atividades, desde a doméstica à industrial. Ao longo do 

processo de gestão dos resíduos produzidos, é intenção do seu produtor5 

desfazer-se deles, operação que deve obedecer ao preconizado no Regime 

Geral da Gestão de Resíduos, nomeadamente, ser acompanhada por 

operadores devidamente licenciados pelas entidades competentes. ----- 

O regime geral da gestão de resíduos (RGGR) é estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 178/20066, de 5 de setembro, e ulteriores alterações, 

traduzindo-se na transposição da Diretiva n.º 2006/12/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril e da Diretiva n.º 

91/689/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro. ------------------------- 

O artigo 5.º do RGGR, respeitante ao Princípio da Responsabilidade 

pela Gestão, estabelece no n.º 1 que “a responsabilidade pela gestão 

dos resíduos, incumbindo os respetivos custos, cabe ao produtor 

inicial dos resíduos…”, excetuando os casos em que os resíduos são 

produzidos em quantidade diárias inferiores a 1.100 litros por 

produtor, situação na qual a gestão dos resíduos produzidos é 

assegurada pelos municípios, na aceção do n.º 2 do mesmo artigo. ---- 

Claro está que, esta responsabilidade é partilhada com o cidadão, na 

medida do estabelecido no artigo 8.º do RGGR, relativo ao Princípio 

da Responsabilidade do Cidadão, referindo este que “os cidadãos 

contribuem para a prossecução dos princípios e objetivos (…) adotando 

comportamentos de carácter preventivo em matéria de produção de 

resíduos, bem como práticas que facilitem a respetiva utilização e 

valorização”. ------------------------------------------------------ 

Neste sentido, os cidadãos, enquanto produtores de resíduos 

domésticos, devem participar ativamente nas ações de cidadania 

ambiental, nomeadamente, através do correto encaminhamento dos seus 

resíduos, propiciando-lhes uma nova vida. --------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL DA GESTÃO DE OAU: ------------------------- 

                                                           
5 A alínea z) do artigo 3.º do DL 178/2006 define o produtor de resíduos 

como sendo “qualquer pessoa, singular ou coletiva, cuja atividade 

produza resíduos (produtor inicial de resíduos) ou que efetue 

operações de pré-processamento, de mistura ou outras que alterem a 

natureza ou a composição desses resíduos”. -------------------------- 
6 O DL 178/2006, na última redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, 

de 17 de junho, estabelece o regime geral da prevenção, produção e 

gestão de resíduos, aplicando-se às operações de gestão de resíduos 

destinadas a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu carácter 

nocivo e os impactes decorrentes da sua produção e gestão, bem como a 

diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de forma 

a contribuir para a melhoria do ambiente e da saúde pública. -------- 
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Considerando a existência de diversos fluxos específicos e resíduos7, 

alguns deles produzidos em habitações domésticas, como é o caso dos 

Óleos Alimentares Usados (OAU), a sua gestão tem que obedecer aos 

princípios consagrados no RGGR, devendo os mesmos ser integrados nos 

circuitos de recolha dos resíduos urbanos, e cujas orientações 

estratégias devem obedecer às linhas orientadoras estratégicas 

preconizadas em planos nacionais de gestão de resíduos e em legislação 

setorial. ---------------------------------------------------------- 

Neste sentido, estabelece o n.º 1 do artigo 14.º do RGGR que a 

elaboração de um Plano Nacional de Gestão de Resíduos é obrigatória, 

devendo contemplar “…as orientações estratégicas de âmbito nacional 

da política de gestão de resíduos e as regras orientadoras da 

disciplina a definir pelos planos específicos de gestão de resíduos 

no sentido de garantir a concretização dos princípios referidos (…) 

bem como a constituição de uma rede integrada e adequada de instalações 

de valorização e eliminação de todo o tipo de resíduos, tendo em conta 

as melhores tecnologias disponíveis com custos economicamente 

sustentáveis”. ----------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao preconizado em tal artigo, foi aprovado e 

publicado o Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) para o 

horizonte 2014-20158, pretendendo “promover uma política de resíduos 

integrada no ciclo de vida dos produtos, centrada numa economia 

tendencialmente circular e que garanta uma maior eficiência na 

utilização dos recursos naturais”.9 --------------------------------- 

No âmbito do ponto 3.6.4 do PNGR 2014-2020, respeitante aos OAU, 

encontra-se descrito que “a relevância atribuída à intervenção dos 

municípios está em consonância com a Diretiva n.º 2009/28/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à 

promoção da energia relativa a fontes renováveis, prevê a participação 

ativa das autoridades locais no cumprimento dos objetivos nacionais 

em matéria de energias renováveis”. --------------------------------- 

Veja-se que, esta Diretiva define objetivos a alcançar pelos Estados-

Membros, relativamente à introdução de fontes de energia renováveis 

na economia, nomeadamente um valor mínimo de 10% de energia proveniente 

de fontes renováveis no setor dos transportes, para o qual tem vindo 

a contribuir a produção de biocombustíveis. ------------------------- 

Se por um lado, a legislação vigente incentiva a produção dos 

biocombustíveis a partir da utilização de “matéria-prima secundária”, 

ou seja, resíduos líquidos incluídos na fração dos domésticos ou 

equiparados, por outro, está inerente a minimização de emissões 

atmosféricas, estas bastante mais nocivas no caso da utilização de 

combustíveis fósseis. ----------------------------------------------- 

E é neste pressuposto que o PNGR 2014-2020 apresenta, como grande 

visão “promover a prevenção e gestão de resíduos integradas no ciclo 

de vida dos produtos, centradas numa economia tendencialmente circular 

e que garantam uma maior eficiência na utilização dos recursos 

naturais”, considerando que esta conduta permite o processamento de 

“matérias-primas secundárias” que, de outra forma, seriam descartadas 

através da sua deposição em aterro. --------------------------------- 

                                                           
7 No âmbito das definições estabelecidas no artigo 3.º do RGGR, Fluxo 

Especial de Resíduos é “a categoria de resíduos cuja proveniência é 

transversal às várias origens ou setores de atividade, sujeitos a uma 

gestão específica”. ------------------------------------------------- 
8 O PNGR 2014-2020 encontra-se publicado em anexo à Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 11-C/2015, de 16 de março. ---------------- 
9 Transcrição do preâmbulo do PNGR 2014-2020. ----------------------- 
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Veja-se que, esta dinâmica de atuação, face ao paradigma atual, prevê 

uma diminuição da procura por recursos naturais e, consequentemente, 

do impacte ambiental que lhe está associado, pois os materiais que, 

numa primeira fase são considerados resíduos, numa fase posterior são 

reintegrados nos processos de fabrico de novos produtos e materiais, 

passando a obter o estatuto de “matéria-prima secundária”. ---------- 

Este novo processo de economia tendencialmente circular traz inúmeros 

benefícios, não só ao ambiente em geral, como também à população, ao 

nível da saúde, considerando que o consumo desmesurado dos recursos 

naturais é um fenómeno associado à indústria e tem dizimado grandes 

parcelas de território, provocando graves impactes ambientais, 

essencialmente associados à capacidade de regeneração e esgotamento 

dos recursos naturais existentes. ----------------------------------- 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020)10 surgiu para 

dar cumprimento ao preconizado no artigo 15.º do RGGR, muito 

especificamente o n.º 1 desse artigo, o qual refere que “os planos 

específicos de gestão de resíduos concretizam o plano nacional de 

gestão de resíduos em cada área específica de atividade geradora de 

resíduos, nomeadamente industrial, urbana, agrícola e hospitalar, 

estabelecendo as respetivas prioridades a observar, metas a atingir e 

ações a implementar e as regras orientadoras da disciplina a definir…”. 

O preâmbulo da Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, refere que 

“um cenário de crescimento verde pressupõe uma permanente evolução na 

gestão de resíduos, prevenindo a sua produção, otimizando a cadeia de 

gestão (desde a recolha até à valorização/eliminação), e garantindo 

que o tratamento é efetuado segundo as melhores técnicas disponíveis, 

apostando na prevenção da produção e reciclagem, de acordo com a 

hierarquia de resíduos, garantindo que a quantidade de resíduos 

encaminhados para aterro seja tendencialmente decrescente”. --------- 

No âmbito das metas globais estabelecidas pelo PERSU 2020, para o 

horizonte temporal 2014-2020, destaca-se a redução, de 63% para 35%, 

a deposição em aterro de resíduos urbanos biodegradáveis, 

relativamente ao ano de 1995. --------------------------------------- 

Esta meta advém da necessidade de cumprimento dos objetivos 

comunitários estabelecidos para o desvio de resíduos urbanos 

biodegradáveis de aterro (bem como dos princípios estabelecidos na 

ENRRUBDA – Estratégia Nacional para o Desvio de Resíduos Urbanos 

Biodegradáveis de Aterro) e ao importante papel de uma gestão integrada 

de resíduos sólidos urbanos ajustada aos compromissos de redução da 

emissão dos gases de efeito de estufa (GEE) consagrados no Protocolo 

de Quioto e no PNAC – Plano Nacional para as Alterações Climáticas. - 

No que toca à matéria de redução da deposição de RUB11 em aterro, o 

ponto 5.3.4. do PERSU 2020 refere que a deposição dos RUB em aterro, 

é uma ação geradora de grandes impactes ambientais, motivo pelo qual 

deve ser reduzida, para 35 %, até ao próximo ano de 2020. ----------- 

O Decreto-Lei n.º 267/200912, de 29 de setembro, preconiza, no artigo 

3.º, que “a gestão de OAU realiza-se de acordo com os princípios da 

autossuficiência13, da prevenção e redução, da hierarquia das operações 

                                                           
10 O PERSU 2020 foi aprovado pela Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 
11 RUB é o acrónimo de resíduos urbanos biodegradáveis. ------------- 
12  O DL 267/2009 estabelece o regime jurídico da gestão de OAU 

produzidos em Portugal. --------------------------------------------- 
13 Este princípio, estabelecido no artigo 4.º do RGGR, refere que as 

operações de tratamento de resíduos devem ser executadas em 
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de gestão de resíduos14, da responsabilidade do cidadão, da regulação 

da gestão de resíduos15 e da equivalência16”, ambos previstos no RGGR.  

No âmbito das definições preconizadas no artigo 2.º deste diploma 

legal, está incluído o OAU, sendo considerado o óleo alimentar que 

constitui resíduos, de acordo com a definição estabelecida pela alínea 

ee) do artigo 3.º do RGGR, nomeadamente, “quaisquer substâncias ou 

objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação 

de se desfazer”. ---------------------------------------------------- 

No que respeita à definição de produtor de OAU, estabelece a alínea 

h) do DL 267/2009 que se trata de “pessoa singular ou coletiva de cuja 

atividade resultem óleos alimentares usados, incluindo o consumidor 

de óleos alimentares novos do setor doméstico”, ou seja, OAU 

proveniente de habitações familiares. ------------------------------- 

Tal como foi já referido anteriormente, “os municípios são 

responsáveis pela recolha dos OAU, no caso de se tratar de resíduos 

urbanos cuja produção diária não exceda 1100 L por produtor”, como 

refere o n.º 1 do artigo 7.º do DL 267/2009. ------------------------ 

No entanto, quando os municípios não têm capacidade para efetuar a 

recolhas dos OAU, e considerando a necessidade de infraestruturas de 

deposição e de recolha desses resíduos, assim como mão-de-obra 

especializada, essa responsabilidade pode ser transmitida a um 

operador de gestão de resíduos licenciado para o efeito, como consta 

da alínea b) do n.º 5 do artigo 5.º do RGGR, no sentido de dar 

cumprimento ao objetivo preconizado no princípio da proteção da saúde 

humana e do ambiente (artigo 6.º do RGGR), nomeadamente, “…evitar e 

reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente, garantindo 

que a produção, a recolha e transporte, o armazenamento preliminar e 

o tratamento de resíduos sejam realizados recorrendo a processos ou 

métodos que não sejam suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o 

ambiente…”. -------------------------------------------------------- 

Neste seguimento, os operadores a quem tenha sido transmitida essa 

responsabilidade, devem promover e gerir a rede de recolha seletiva 

municipal de OAU, estabelecendo, para o efeito, a localização de pontos 

de recolha desses resíduos, com o objetivo principal de contribuir 

para a minimização da deposição desses resíduos em aterro e ou o seu 

despejo direto nas canalizações de saneamento municipal, que se traduz 

num impacte ambiental e económico negativo no âmbito do processo de 

gestão das águas residuais domésticas. ------------------------------ 

O n.º 1 do artigo 8.º do DL 267/2009 estabelece que os municípios são 

responsáveis pela elaboração de planos municipais de ação em matéria 

de resíduos, devendo prever-se a matéria de recolha seletiva municipal 

de OAU, dando assim cumprimento do descrito no artigo 16.º do RGGR. 

No entanto, o n.º 3 deste artigo estabelece que “a elaboração dos 

                                                           

instalações apropriadas, recorrendo às melhores tecnologias 

disponíveis para garantir a proteção do ambiente e da saúde humana.-- 
14 A prevenção da produção de resíduos e da sua perigosidade, 

representam a primeira prioridade na hierarquia da gestão dos 

resíduos. ---------------------------------------------------------- 
15 Este princípio remonta à necessidade de obtenção de licenciamento 

para operar na área da gestão dos resíduos, dando assim cumprimento 

ao preconizado no RGGR, nomeadamente a gestão correta dos mesmos. --- 
16 Este princípio, estabelecido no artigo 10.º do RGGR, é indissociável 

do princípio do poluidor-pagador estabelecido pela Lei de Bases do 

Ambiente, que obriga o responsável pela ação poluente a assumir os 

custos inerente à poluição e à introdução de medidas para minimização 

dos impactes ambientais gerados. ------------------------------------ 
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planos municipais de ação pelos municípios é facultativa, adotando-se 

o procedimento de aprovação previsto para os regulamentos municipais”.  

Considerando a vigência do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos17, para o Município de Chaves, 

o mesmo aborda a temática de recolha de e transporte de OAU, no âmbito 

da gestão seletiva municipal desta tipologia de resíduos. ----------- 

O artigo 103.º deste Regulamento estabelece que os OAU provenientes 

do setor doméstico devem ser despejados em contentores apropriados ao 

efeito, devidamente colocados na via pública, sendo a sua recolha 

programada através de circuitos previamente estudados e definidos pelo 

Município de Chaves. O n.º 2 do mesmo artigo indica que “os OAU são 

transportados para uma infraestrutura sob responsabilidade de um 

operador legalizado…”. ---------------------------------------------- 

No que toca à responsabilidade pela deposição dos resíduos urbanos, 

estabelece o artigo 95.º deste Regulamento que “todos os produtores 

de resíduos urbanos cuja produção diária não exceda os 1.100 l por 

produtor (…) são responsáveis pela sua deposição no sistema 

disponibilizado pela Entidade Gestora”. -----------------------------  

Para a correta deposição, estabelece ainda o Regulamento que os RSU 

devem ser colocados em equipamento ou local apropriado para o efeito 

e de forma higiénica e salubre, devendo ser dado cumprimento às regras 

de separação seletiva de resíduos urbanos, sempre que sejam 

disponibilizados os respetivos equipamentos. ------------------------ 

As alíneas b) e c) do artigo 96 do Regulamento Municipal referem que 

“não é permitido o despejo de óleos alimentares usados (OAU) nos 

contentores destinados a resíduos urbanos (RU), nas vias ou outros 

espaços públicos, bem como nos sistemas de drenagem…” e que “sempre 

que sejam disponibilizados pela entidade gestora, contentores para a 

deposição de OAU provenientes do setor doméstico, a deposição destes 

resíduos deve respeitar as indicações contidas no equipamento…”. ---- 

Desta forma, as pessoas devem participar na recolha seletiva dos 

resíduos urbanos, contribuindo para uma cidade mais atrativa e 

saudável, do ponto de vista ambiental e da saúde pública. Nesta 

situação específica, estabelece o n.º 4 do artigo 7.º do RGGR que “os 

produtores de resíduos devem proceder à separação dos resíduos na 

origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras”.18  

Relativamente a este assunto, o DL 267/2009 refere que a descarga ade 

óleos alimentares usados, pelo seu produtor, nos sistemas de drenagem 

de águas residuais, constitui uma contraordenação ambiental grave, nos 

termos da lei-quadro das contraordenações ambientais (Lei n.º 50/2006, 

de 29 de agosto e ulteriores alterações). --------------------------- 

4. ANTECEDENTES: ------------------------------------------------- 

No sentido de dar cumprimento à legislação preconizada, o Município 

de Chaves levou a efeito, no transato ano de 2008, um “Projeto piloto 

de gestão de OAU” provenientes do setor doméstico, através da 

disponibilização de equipamentos estrategicamente colocados na via 

pública. ----------------------------------------------------------- 

                                                           
17 Trata-se do Regulamento n.º 241/2013, 2.ª Série do Diário da 

República, de 5 de julho. ------------------------------------------- 
18 De acordo com os elementos disponíveis na página eletrónica da 

Agência Portuguesa do Ambiente http://www.apambiente.pt, os OAU 

correspondem a um fluxo específico de resíduos, devendo a sua gestão 

ser garantida, para efeitos de minimização da sua deposição em aterro 

e maximização da sua reciclagem. ------------------------------------ 

http://www.apambiente.pt/


                                                                F. 115 

                                                                  _____________________ 
 

Aquando da elaboração de um estudo prévio ao referido projeto-piloto, 

concluiu-se que, de acordo com os elementos disponibilizados pela 

consultora ambiental IPA – Inovação e Projetos em Ambiente, Lda., 

através do estudo “Linhas de Definição Estratégica do Sistema de Gestão 

dos Óleos Alimentares Usados”, a média de produção de OAU para a região 

norte de Portugal corresponde a cerca de 9.73 l/habitante/ano. ------ 

Nesse mesmo relatório, datado do transato ano de 2006, constava que o 

setor doméstico, àquela data, contribuía mais de metade da totalidade 

dos resíduos de óleos alimentares produzidos, sendo que na sua grande 

maioria, estavam a ser incorretamente despejados nas canalizações dos 

sistemas prediais ou nos contentores de RSU. Se, no primeiro caso, o 

despejo incorreto de OAU potencia um incremento dos custos com a gestão 

e manutenção das estruturas depuradores, ETAR, na segunda situação, 

os OAU contribuem para a diminuição do tempo de vida útil dos aterros, 

aumentando os custos associados à formação de lixiviados. ----------- 

No âmbito do preconizado no RGGR, a recolha dos OAU deve ser apenas 

executada por operadores de gestão de resíduos licenciados pelas 

entidades competentes, no sentido de garantir a sua correta gestão. 

Por outro lado, é aconselhável que, as operações de tratamento, ou 

seja, as operações que envolvem entre outras, a valorização de 

resíduos, sejam executadas obedecendo a critérios de proximidade, 

minimizando assim os custos com a sua gestão, bem como quaisquer 

vicissitudes que possam vir a surgir no âmbito do processo de 

transporte dos mesmos. ---------------------------------------------- 

Na elaboração do projeto-piloto, foi realizada uma estimativa das 

quantidades de OAU geradas nos locais alvos de intervenção, tendo por 

base a população residente, bem como a produção média per capita de 

OAU nesse mesmo ano (com base no estudo da IPA – Inovação e Projetos 

em Ambiente, Lda.). ------------------------------------------------- 

Assim, no âmbito do desenvolvimento do referido projeto-piloto, 

ponderou-se, numa fase inicial, a colocação de pontos de deposição de 

OAU, designados de oleões, num total de 4, com capacidade unitária de 

600 litros. Os oleões foram distribuídos da seguinte forma: --------- 

 1 Oleão no Bairro dos Fortes (Largo dos Fortes); -------------- 

 1 Oleão no Bairro Social dos Aregos (Rua São Tiago); ---------- 

 1 Oleão no Cinochaves (Rua Dr. Justino de Montalvão); --------- 

 1 Oleão na Urbanização do Pessegueiro (Largo do Pessegueiro). - 
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Imagem 1 – Oleão colocado na via pública, para utilização pela 

população ---------------------------------------------------------- 

A imagem 1 representa o modelo de oleões que foram colocados na via 

pública, o qual apresenta uma imagem apelativa para estimular a 

participação da população-alvo abrangida pelos equipamentos 

instalados. -------------------------------------------------------- 

Paralelamente à instalação dos 4 oleões envolvidos no projeto-piloto, 

foi lançada uma campanha de sensibilização e educação ambiental, onde 

foram esclarecidas algumas questões pertinentes, nomeadamente, os 

impactes ambientais decorrentes da incorreta gestão dos resíduos e 

sequente aumento de custos com a manutenção do sistema predial de 

descarga de águas residuais urbanas, aquando do despejo dos OAU 

diretamente nas canalizações do saneamento público. ----------------- 

Foram ainda elaborados folhetos informativos para distribuição ao 

público, cuja cópia segue em anexo à presente informação/proposta. 

Para garantir que a totalidade das pessoas abrangidas pelo estudo 

teriam acesso à informação, os panfletos foram distribuídos porta à 

porta, nas residências existentes nas proximidades dos locais 

identificados. ----------------------------------------------------- 

5. FUNDAMENTAÇÃO: ------------------------------------------------ 

De acordo com o descrito no preâmbulo do DL 267/2009, “a produção 

estimada de óleos alimentares usados (OAU) em Portugal é da ordem de 

43 000 t a 65 000 t por ano, das quais cerca de 62% são geradas no 

setor doméstico, 37% no setor da Hotelaria e restauração (HORECA) e 

uma fração residual na indústria alimentar”. ------------------------ 

 

 
Gráfico 1 – Estimativa de produção anual de OAU (Decreto-Lei n.º 

267/2009, de 29 de setembro) ---------------------------------------- 

Neste pressuposto, convém dizer que o setor doméstico é o que mais 

contribui para a produção de óleos alimentares usados, e cuja deposição 

não é controlada, contrariamente ao que ocorre nos estabelecimentos 

HORECA e nas indústrias, para os quais existem entidades 

fiscalizadoras que obrigam à entrega dos OAU a operadores de gestão 

de resíduos licenciados, fazendo prova disso através do preenchimento 
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das respetivas Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR), em 

cumprimento com o estipulado na Portaria n.º 335/9719, de 16 de maio.- 

Por este motivo, é realmente importante que haja uma forte aposta na 

correta gestão dos OAU provenientes do setor doméstico, através da 

criação de uma rede de recolha seletiva municipal que, tal como 

preconiza o DL 267/2009 de 29 de setembro, pode ser feita através do 

município ou através de um operador de gestão de resíduos licenciado 

para o efeito (n.º 2 do artigo 7.º do DL 267/2009: “…os municípios ou 

as entidades às quais estes tenham transmitido a responsabilidade pela 

gestão dos OAU promovem e gerem redes de recolha seletiva municipal 

de OAU”).20 --------------------------------------------------------- 

As zonas mais populosas, são também aquelas onde se assiste à maior 

produção de resíduos, face à satisfação das necessidades das pessoas, 

cujos padrões de consumo assentam numa sociedade cada vez mais 

consumista. No entanto, esses resíduos nem sempre são corretamente 

encaminhados, pois a falta de informação da população aponta para uma 

insensibilidade para com as questões que remontam à correta separação 

dos resíduos produzidos. -------------------------------------------- 

No que respeita a este assunto, a Lei de Bases do Ambiente estabelece 

que todos os cidadãos têm direito a um ambiente sadio, ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender. Uma das formas de defesa do 

ambiente passa pela prática de uma cidadania ambiental ativa, que 

consiste em “…contribuir para a criação de um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado e, na ótica do uso eficiente dos recursos 

e tendo em vista a progressiva melhoria da qualidade de vida, para a 

sua proteção e preservação”, como consta do n.º 2 do artigo 8.º da 

LBA. --------------------------------------------------------------- 

A prática de uma cidadania ambiental deve passar por uma intervenção 

política, no sentido do preconizado na alínea d) do artigo 4.º da LBA, 

nomeadamente, à aplicação do princípio da educação ambiental 

indissociável das políticas públicas ambientais, o qual estabelece a 

obrigação de “políticas pedagógicas viradas para a tomada de 

consciência ambiental, apostando na educação para o desenvolvimento 

sustentável e dotando os cidadãos de competências ambientais num 

processo contínuo, que promove a cidadania participativa e apela à 

responsabilização, designadamente através do voluntariado e do 

mecenato ambiental, tendo em vista a proteção e a melhoria do ambiente 

em toda a sua dimensão humana”. Sendo a educação ambiental uma 

importante ferramenta que conduz ao desenvolvimento sustentável, é 

importante que a sua implementação abranja a totalidade da população, 

para que as metas os objetivos preconizados, ao nível do PERSU 2020, 

sejam alcançados, numa perspetiva de “agir localmente, pensando 

globalmente”, considerando que os efeitos práticos de uma correta 

cidadania ambiental se traduzem na melhoria da qualidade de vida e do 

ambiente das populações. -------------------------------------------- 

Veja-se que, no âmbito do objetivo operacional “Consolidar e Otimizar 

a Rede de Gestão de Resíduos”, estabelecido pelo Programa Nacional de 

Gestão de Resíduos (PNGR 2014-2020), e cujo objetivo se prende com o 

cumprimento do preconizado no princípio da autossuficiência e da 

proximidade21, é proposta a implementação da ação designada “Incentivar 

                                                           
19 A Portaria 335/97 fixa as regras a que deve obedecer o transporte 

de resíduos em território nacional, bem como os modelos das guias de 

acompanhamento de resíduos a preencher. ----------------------------- 
20 O sublinhado é nosso. -------------------------------------------- 
21 O artigo 4.º do RGGR estabelece que as operações de tratamento de 

resíduos devem ser levadas a cabo, preferencialmente, em território 
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a Proximidade da Rede de Recolha ao Utilizador e a Separação Seletiva”, 

cujo fundamento assenta, essencialmente, na consolidação e na 

otimização da rede de recolha de resíduos, pressupondo uma “avaliação 

das necessidades de alargamento e de aproximação da rede de recolha 

seletiva aos consumidores particulares e empresas/industriais, atuar 

junto dos municípios e operadores de gestão no sentido de garantirem 

níveis eficazes de proximidade, equacionando-se a hipótese de recolha 

porta-a-porta quando económica e ambientalmente viáveis”.  ---------- 

Esta ação preconizada no PNGR 2014-2020 estabelece que “…é essencial 

conceber e implementar sistemas de recolha seletiva para fluxos 

específicos e emergentes”. Refira-se que, no âmbito do estatuído no 

ponto 3.6.4 do PNGR, os Óleos Alimentares Usados correspondem a um 

fluxo específico de resíduos, estando por isso integrados nesta ação 

e com regulamentação própria (Decreto-Lei n.º 267/2009 de 29 de 

setembro) que atribui um papel relevante aos municípios, na medida da 

constituição de redes de recolha deste tipo de resíduos provenientes 

do setor doméstico que, como foi já supramencionado, é aquele que mais 

contribui para a produção mássica de OAU em território nacional. ---- 

Por isso é importante que os OAU produzidos nas habitações domésticas 

sejam encaminhados para posterior valorização22, considerando que, o 

seu desvio de aterro sanitário, para além de dar cumprimento ao 

estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

183/200923, de 10 de agosto, sob a epígrafe “resíduos não admissíveis 

em aterros”, nomeadamente “não podem ser depositados em aterro (…) 

resíduos líquidos”, contribui para a minimização dos custos com a 

manutenção e exploração do aterro e, consequentemente, para a 

minimização dos custos que os municípios assumem, considerando tratar-

se de resíduos urbanos. --------------------------------------------- 

Por outro lado, a recolha seletiva dos OAU permite a posterior 

valorização desses resíduos, sendo transformados em novos produtos, 

indo ao encontro da visão estratégica preconizada no PNGR 2014-2020, 

muito especificamente, “promover uma política de resíduos integrada 

no ciclo de vida dos produtos, centrada numa economia tendencialmente 

circular e que garanta uma maior eficiência na utilização dos recursos 

naturais”, atendendo a que os resíduos de OAU podem assumir o estatuto 

de “matéria-prima secundária”, na medida da sua integração no processo 

de fabrico de biocombustíveis ou sabões, devido ao seu elevado 

potencial de recuperação. ------------------------------------------- 

O setor dos resíduos encontra-se devidamente materializado e 

constituído, a nível económico, representando uma importante fonte de 

negócios, não só a nível local, como também a nível nacional, 

potenciando a criação de emprego e permitindo ainda a gestão dos 

resíduos das mais diversas tipologias produzidos em território 

nacional. ---------------------------------------------------------- 

Presentemente, existem 18 estruturas de deposição seletiva de óleos 

alimentares usados (OAU) na via pública, para utilização dos 

produtores domésticos, abrangendo as freguesias de Santa Maria Maior, 

União das Freguesias da Madalena e Samaiões, União das Freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, Vilar de Nantes e União das Freguesias 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, cuja 

                                                           

nacional, obedecendo a critérios de proximidade entre 

produtor/detentor e operador de resíduos. --------------------------- 
22 O sublinhado é nosso. -------------------------------------------- 
23 O DL 183/2009 “estabelece o regime jurídico da deposição em aterro…”, 

transpondo para o direito interno a Diretiva Aterros (Diretiva n.º 

1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, com as ulteriores alterações). 
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estimativa populacional, de acordo com os dados dos Censos 2011, do 

Instituto Nacional de Estatística, equivale a um total 19 027 

habitantes. -------------------------------------------------------- 

FREGUESIA LOCALIDADE 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

(CENSOS 2011) 

MADALENA E SAMAIÕES Madalena 2189 

SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE Santa Cruz/Trindade 3167 

SANTA MARIA MAIOR Santa Maria Maior 11788 

VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS 
Vidago 1247 

VILAR DE NANTES Nantes 636 

 TOTAL 19027 

Quadro 1 – População residente, em 2011, nas freguesias atualmente 

servidas por recolha de OAU ----------------------------------------- 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística ---------------------------- 

Como foi já referido no ponto 4. da presente informação/proposta, a 

consultora ambiental IPA – Inovação e Projetos em Ambiente, Lda., 

através do estudo “Linhas de Definição Estratégica do Sistema de Gestão 

dos Óleos Alimentares Usados”, aferiu que a média de produção de OAU 

para a região norte de Portugal se fixa em cerca de 9.73 

l/habitante/ano. --------------------------------------------------- 

Considerando a média de produção de OAU e a população atualmente 

abrangida pela sua recolha, a estimativa de produção total OAU 

corresponde a cerca de 185.133 litros/ano, ou seja, cerca de 170 

toneladas anuais24 de OAU produzidos pela população abrangida pela 

recolha seletiva. --------------------------------------------------- 

Atendendo ao elevado potencial de valorização destes resíduos, é 

essencial e urgente que sejam atingidos níveis de recolha que permitam 

uma valorização eficaz desta “matéria-prima secundária”. ------------ 

No entanto, veja-se que, de acordo com os elementos fornecidos pelo 

operador “Super Matéria”, no ano transato foram apenas recolhidos 6300 

litros de OAU, ou seja, 5.8 toneladas recolhidas em 2014. ----------- 

No entanto, essa recolha poderia ter sido mais elevada, o que não 

ocorreu devido à introdução de óleos minerais nos pontos de recolha 

que, quando misturados com os OAU, os tornaram inviáveis para a sua 

valorização, devido às suas características de perigosidade. -------- 

Considerando a diferença entre as quantidades efetivamente recolhidas 

e as quantidades estimadas para a produção dos OAU, na população-alvo, 

podemos considerar que se “perderam” cerca de 164 toneladas de OAU em 

2014, pois foram recolhidos para deposição final em aterro ou 

eliminados através de descargas diretas nas canalizações do saneamento 

público. ----------------------------------------------------------- 

Tais quantidades, apresentam um custo ao Município de Chaves, que se 

traduz na manutenção e gestão das águas residuais urbanas e na recolha 

e posterior deposição dos OAU em aterro. ---------------------------- 

O óleo alimentar usado representa um tipo de resíduo que possui um 

determinado valor no mercado de resíduos, associado ao seu potencial 

de valorização. No entanto, a sua recolha implica custos associados 

às infraestruturas físicas, processos mecânicos, veículos apropriados 

e pessoal especializado a laborar na matéria, bem como à emissão de 

licenças por parte das entidades competentes. ----------------------- 

                                                           
24 Considerando que o peso específico do OAU corresponde a 920 kg/1.000 

L, à temperatura de 25ºC. Fonte: “Linhas de Definição Estratégica do 

Sistema de Gestão dos Óleos Alimentares Usados”, IPA. --------------- 
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Devido ao incorreto encaminhamento dos OAU produzidos no setor 

doméstico, e que corresponde a 62% da totalidade dos OAU produzidos, 

estes resíduos apenas se traduzem em custos para o Município de Chaves, 

situação que pode ser revertida se for equacionada a colocação de mais 

oleões, para aumentar a quantidade de população servida pelo sistema 

de recolha dos OAU. ------------------------------------------------- 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE ATUAÇÃO: ------------------- 

a) É certo que nos termos da alínea k), do n.º 2, do artigo 23º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 

5 de setembro e ulteriores alterações os Municípios dispõem de 

atribuições no domínio do ambiente. --------------------------------- 

b) Em vista à adequada gestão dos OAU provenientes do setor 

doméstico, mediante a criação de uma rede de recolha seletiva 

municipal, a qual poderá ser feita através de um operador de gestão 

de resíduos devidamente licenciado25 para o efeito, de acordo com o 

disposto no nº2, do art. 7º, do DL nº 267/2009, e em face dos princípios 

da concorrência, da igualdade, da imparcialidade e da transparência, 

que devem nortear toda a atividade da administração local, deverá 

ponderar-se a realização de procedimento prévio que garanta o acesso 

ao procedimento de todos os potenciais interessados. ---------------- 

c) Nestes termos, dever-se-á seguir as regras da contratação pública 

estabelecidas na Parte II do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, 

em especial, as regras relativas à escolha do procedimento de formação 

do contrato de prestação de serviços a adotar. ---------------------- 

d) Para o efeito, deverá ser ponderada a abertura de procedimento 

concursal para adjudicação de concessão de uso privativo do espaço do 

domínio público municipal para a colocação de contentores destinados 

à recolha e valorização de OAU produzidos no Concelho de Chaves, 

provenientes do setor doméstico. ------------------------------------ 

e) Caso se entenda optar pela abertura de procedimento concursal 

nos termos acima configurados, então deverá tal assunto ser submetido 

à aprovação da Câmara Municipal de Chaves, mediante a elaboração de 

proposta, acompanhada das peças do procedimento – Caderno de Encargos 

e Programa de Concurso –. ------------------------------------------- 

f) Seja aprovada a constituição do júri do respetivo procedimento, 

composto pelos seguintes membros: ----------------------------------- 

a. Presidente: Dr. Marcelo Delgado, Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral; -------------------------------------------------- 

b. 1.º Vogal Efetivo: Eng. José Carneiro, Chefe da Divisão de Águas 

e Resíduos; --------------------------------------------------------- 

c. 2.º Vogal Efetivo: Dra. Cláudia Martins, Técnica Superior da 

Divisão de Administração e Fiscalização; ---------------------------- 

d. 1.º Vogal Suplente: Dra. Sandra Lisboa, Chefe de Divisão de 

Administração e Fiscalização; --------------------------------------- 

e. 2.º Vogal Suplente: Dra. Márcia Barreira, Chefe da Divisão de 

Gestão Financeira. -------------------------------------------------- 

g) Que, nos termos do disposto do Código dos Contratos Públicos, as 

competências atribuídas ao órgão com competência para contratar, sejam 

delegadas no júri do procedimento. ---------------------------------- 

                                                           
25 Refira-se, em abono da verdade, que a falta de licença emitida pelas 

entidades competentes, impede, qualquer operador, de assumir a gestão 

de resíduos de qualquer natureza e, consequentemente, estabelecer 

protocolos e ou celebrar contratos, em tal âmbito, com entidades 

públicas ou privadas. ----------------------------------------------- 
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h) Sequencialmente, deverá a presente proposta tendente à celebração 

de contrato de concessão de uso privativo do espaço do domínio público 

municipal para a colocação de contentores destinados à recolha e 

valorização de OAU produzidos no concelho de chaves, provenientes do 

setor doméstico, na precedência de concurso publico, ser agendada para 

uma próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento 

do aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea p), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, legitimando, simultaneamente, o Presidente da 

Câmara a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado contrato de concessão. ----------------------------------- 

Sendo estas as considerações que, à partida, julgo pertinentes sobre 

o assunto, ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 01 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.09.01 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que seja 

ponderada a abertura de procedimento prévio concursal para a 

adjudicação do direito de colocação e recolha do OAU produzidos no 

Concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Caso a presente proposta venha a ser acolhida nos termos sugeridos, 

deverá o presente assunto ser agendado para uma próxima reunião 

ordinária do Órgão Executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada na abertura de procedimento prévio concursal, 

acompanhado das respetivas peças do procedimento. À consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.09.09. ---------------------------------------------- 

Visto Concordo com o teor da presente informação. À consideração 

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

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

2015.09.09.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. DEFINIÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A LIQUIDAR 

NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016. PROPOSTA Nº 95/GAP/2015. ------------ 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 
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a) Nos termos do disposto na alínea a), do artº 14º, da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro e do artº 1 do Código do Imposto municipal 

sobre imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro 

e respetivas alterações, o IMI – imposto municipal sobre imóveis, 

incide sobre o valor tributável dos prédios rústicos e urbanos situados 

no território português, constituindo receita dos municípios onde os 

mesmos se encontram localizados; ------------------------------------ 

b) Considerando que, nos termos do referido CIMI, (designadamente 

no nº 5 do artigo 112º), cabe ao município, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, fixar a taxa a aplicar em cada ano, nos termos 

do nº 5, do artº 112 e dentro dos limites previstos nas alíneas b) e 

c) do nº 1 do mesmo artigo 112º, de acordo com as alterações produzidas 

pelas Leis 64/2008, de 5 de dezembro, 64-B/2011, de 31 de dezembro e 

83-C/2013, de 31 de dezembro; --------------------------------------- 

c) Considerando que, na sequência da publicação da Lei de Orçamento 

de Estado para 2014 – Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro, vieram a ser 

promovidas alterações ao CIMI, passando, o nº 1, do artº 112 do CIMI 

a fixar as seguintes taxas: ----------------------------------------- 

 Prédios Rústicos : 0,8% --------------------------------------- 

 Prédios Urbanos: 0,3% a 0,5%; --------------------------------- 

d) Tendo em conta que o CIMI permite, de acordo com o disposto no 

artigo 112º, promover a discriminação positiva ou negativa dos 

contribuintes sujeitos à tributação definida no código supra; ------- 

e) Considerando que o Município aprovou, por deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal, em sua sessão extraordinária realizada em 16 de 

julho de 2014, um Plano de Saneamento Financeiro, tendo em vista a 

adoção das medidas indispensáveis para atingir uma situação financeira 

equilibrada, pela via da contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo para saneamento financeiro, segundo o qual o Município fica 

vinculado à aplicação de um determinado conjunto de medidas 

específicas, designadamente o aumento da taxa de IMI a cobrar no ano 

de 2015 e seguintes; ------------------------------------------------ 

f) Tendo em vista o cumprimento de tal medida, o Município propõe a 

aplicação da seguinte taxa de IMI, para os prédios urbanos: --------- 

 Prédios urbanos – 0,35%; --------------------------------------- 

g) Considerando que, o novo artº 13, do artº 112, do CIMI, aditado 

pelo artº 213º da lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro – LOE 2015, vem 

determinar que os municípios, mediante deliberação da assembleia 

municipal, no caso de imóvel destinado a habitação própria e permanente 

coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma 

redução da taxa a vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo 

ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artº 13 do 

Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de 

dezembro, de acordo com o quadro seguinte: -------------------------- 

Número de dependentes a cargo Redução da taxa até 

1 10% 

2 15% 

3 + 20% 

h) Considerando que veio a Autoridade Tributária (AT) anunciar, no 

dia de hoje, e via e-mail (doc.anexo), o número de agregados familiares 

com um, dois e três ou mais dependentes para que as autarquias decidam 

a redução a aplicar sobre respetivo IMI, apurando-se, face aos 

pressupostos enunciados, um montante de impacto face às taxas 

constantes da tabela supra identificada de, aproximadamente 

80.000,00€, para o conjunto dos agregados alvo das referidas reduções; 
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i) Considerando, ainda, que o município pretende também promover 

políticas de incentivo à reabilitação urbana, não só premiando os 

proprietários que façam obras de reabilitação do seu património 

(discriminação positiva), mas também penalizando os proprietários que 

descurem a manutenção do seu património edificado, entende-se que os 

proprietários de edifícios ou frações no centro histórico sejam 

abarcados por um conjunto de majorações e minorações em sede de IMI 

previstas no CIMI, muito concretamente: ----------------------------- 

 Redução de 15% da taxa de IMI, em prédios urbanos localizados 

na Área de Reabilitação Urbana - ARU, nos termos do nº 6º, do artº 112 

do CIMI, mas que não se encontrem em estado de ruína, degradados ou 

devolutos e localizados nas freguesias de Santa Maria Maior e União 

de Freguesias de Madalena e Samaiões -------------------------------- 

 Redução de 15% da taxa de IMI a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados localizados na ARU do centro histórico, que pode ser 

cumulativa com a anterior, de acordo com o previsto no nº 7 do artº 

112 do CIMI e localizados nas Freguesias de Santa Maria Maior e União 

de Freguesia de Madalena e Samaiões; -------------------------------- 

 Majoração em 20% da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos 

degradados, que, independentemente da sua localização, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas 

e bens, nos termos do artº 8º, do artº 112 do CIMI; ----------------- 

 Elevar, anualmente, ao triplo, a taxa de IMI prevista para 

prédios urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um 

ano, nos termos do nº3, do artº 112º, do CIMI, considerando-se 

devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma 

próprio; ----------------------------------------------------------- 

j) Considerando que, como se tem vindo a verificar, as 

discriminações descritas podem consubstanciar um fator de forte 

impacto na criação de condições de atratividade para novos 

investimentos, tão necessários em zonas do interior como aquela em que 

se insere o município; ---------------------------------------------- 

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

Assim em coerência com as razões de fato acima enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir ao órgão executivo, a aprovação da seguinte 

Proposta: ---------------------------------------------------------- 

- Que se delibere fixar a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, 

para prédios Urbanos, em 0,35%, sujeita às minorações e majorações 

acima expostas; ----------------------------------------------------- 

- Que se delibere fixar, nos termos do artº 13, do artº 112, do CIMI, 

aditado pelo artº 213º da lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro – LOE 

2015, para imóveis destinados a habitação própria e permanente 

coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, uma redução da 

taxa a vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do previsto no artº 13 do Código do 

IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de 

acordo com o quadro seguinte: --------------------------------------- 

Número de dependentes a cargo Redução da taxa até 

1 10% 

2 15% 

3 + 20% 

- Que se delibere fixar as seguintes minorações e majorações, nos 

termos do CIMI: (1) ------------------------------------------------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI, em prédios urbanos localizados na 

Área de Reabilitação Urbana - ARU, nos termos do nº 6º, do artº 112 

do CIMI, mas que não se encontrem em estado de ruína, degradados ou 
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devolutos e localizados nas freguesias de Santa Maria Maior e União 

de Freguesias de Madalena e Samaiões; ------------------------------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados localizados na ARU do centro histórico, que pode ser 

cumulativa com a anterior , de acordo com o previsto no nº 7 do artº 

112 do CIMI  e localizados nas Freguesias de Santa Maria Maior e União 

de Freguesia de Madalena e Samaiões; -------------------------------- 

• Majoração em 20% da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos 

degradados, que, independentemente da sua localização, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas 

e bens, nos termos do artº 8º, do artº 112 do CIMI; ----------------- 

• Elevar, anualmente, ao triplo, a taxa de IMI prevista para 

prédios urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um 

ano, nos termos do nº3, do artº 112º, do CIMI, considerando-se 

devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em diploma 

próprio; ----------------------------------------------------------- 

- Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, dever-se-á 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. -------------- 

- Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão deliberativo, dever-se-á promover a respetiva comunicação à 

Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao dia 30 de Novembro de 2015, 

no cumprimento do nº 14, do referido artº 112, do CIMI. ------------- 

- De acordo com o n.º 14 do CIMI, tal comunicação deverá ser efetuada 

obrigatoriamente por transmissão eletrónica de dados, através da 

aplicação disponibilizada no site do “Portal das Finanças” da AT 

(www.portaldasfinancas.gov.pt), opção Entidades 

Públicas/Serviços/Entregar /Registar Taxas, salientando-se que, as 

taxas de majoração ou minoração, fixadas e aprovadas, deverão ser 

também inseridas através da aplicação, mediante a identificação dos 

respetivos prédios, cabendo aos serviços municipais competentes – 

UFSCH- promover a sua discriminação. -------------------------------- 

- Através da circular nº 9/2015, de 28 de agosto do corrente ano, veio 

a ATA informar, que a mesma promoverá, de forma automática e com base 

nos elementos que dispõe, a execução da deliberação da assembleia 

municipal no prazo legal, tendo em conta o nº de dependentes que 

integram o agregado familiar na declaração modelo 3 de IRS, cuja 

obrigação de entrega ocorre no ano a que respeita o IMI, desobrigando 

os municípios de tal formalidade. ----------------------------------- 

Chaves, 15 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

(António Cabeleira, Arq.) ------------------------------------------- 

(1) De registar que, as minorações e majorações ora fixadas, já 

resultam da ARU aprovada pela Assembleia Municipal. ----------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – A contraciclo, comparativamente com outras autarquias, o município 

de Chaves vai aumentar a taxa do IMI. ------------------------------- 

2 – Esta estratégia política prosseguida pelo Governo Municipal 

liderado pelo “PSD”, só pode ter um significado: a desvalorização dos 

fatores de competitividade do nosso território, pagando, os nossos 

concidadãos, os desvarios financeiros protagonizados pela gestão do 

Partido Social Democrata, gestão essa em que o atual Presidente da 

Câmara participou ativamente. --------------------------------------- 
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3 – Esta situação é agravada pelo facto de existirem municípios, 

próximos do Município de Chaves, onde são concedidas mais garantias e 

estabilidade fiscais. ----------------------------------------------- 

4 – Entendendo a necessidade financeira da autarquia, embora não se 

possa colocar ao lado de uma medida que agrava a situação fiscal dos 

cidadãos flavienses, é inquestionável que a taxa de IMI, ora, proposta 

é uma consequência da pesada fatura herdada da gestão do “PSD”, sendo 

agora a mesma suportada, injustamente, pelos flavienses. ------------ 

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

Em resposta aos comentários, acima, exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo esgrimido os seguintes argumentos: ------ 

1 – Esta proposta de fixação da taxa do IMI é, rigorosamente, igual à 

do ano económico anterior. ------------------------------------------ 

2 – Por outro lado, no conjunto de reduções do imposto, consagrados 

na proposta, há um benefício claro para as famílias residentes, no 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

3 – Desde logo, mediante a redução do IMI para as famílias com filhos, 

na sequência das medidas adotadas, sobre a matéria, pela Assembleia 

da República, aderindo, o Município de Chaves, na sua plenitude, aos 

incentivos fiscais associados ao crescimento da natalidade. --------- 

4 – Neste contexto, as famílias com filhos, residentes no Concelho de 

Chaves, vão pagar menos imposto - IMI -, relativamente ao pretérito 

ano de 2014. -------------------------------------------------------- 

5 – Há, também, na proposta, em apreciação, uma forte aposta na 

configuração da taxa do IMI, enquanto incentivo à reabilitação urbana, 

particularmente, na zona do centro histórico, e, bem assim, no estímulo 

à conservação do património edificado, em tal zona da cidade. ------- 

6 – Por último, da análise comparativa, com projeção em anos económicos 

anteriores, com outros municípios de dimensão semelhante ao Município 

de Chaves, poder-se-á afirmar, sem hesitação, que o Concelho de Chaves 

está abaixo da média nacional da taxa de IMI aplicável por municípios 

com idênticas características. -------------------------------------- 

7 – Ao nível do Alto Tâmega, o concelho de Chaves não apresenta a taxa 

de IMI mais elevada, embora haja outros Municípios da região que 

apresentam taxas mais baixas. --------------------------------------- 

8 – No entanto, a dimensão da ação da autarquia, nomeadamente nas 

áreas social, educativa e urbanística, não tem comparação com os outros 

Municípios do Alto Tâmega. ------------------------------------------ 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, no sentido de 

replicar os argumentos expostos, sobre a matéria, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, tendo, para o efeito, tecido as seguintes 

considerações adicionais: ------------------------------------------- 

1 – Toda a argumentação do Senhor Presidente da Câmara, relacionada 

com as famílias numerosas, já foi explanada na apreciação e votação 

do regulamento de concessão de cartão para as famílias numerosas, 

constituindo, portanto, um argumento já apreciado, em tal sede. ----- 

2 – A afirmação do Senhor Presidente da Câmara consubstanciada no 

facto de haver municípios que praticam uma taxa de IMI mais elevada, 

comparativamente com o Município de Chaves, tal comparação só é 

legítima se os próprios municípios em questão forem comparáveis, em 

todas as suas componentes relevantes. ------------------------------- 

3 – Ao nível do Alto Tâmega, é bom não esquecer que o universo de 

Municípios que integram a CIM do Alto Tâmega é constituído por seis 

Municípios. -------------------------------------------------------- 
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4 - A taxa de IMI, ora, proposta só pode ser justificada tendo em 

atenção os devaneios do passado e da responsabilidade do PSD. ------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido, sobre a matéria, 

em apreciação, os seguintes comentários: ---------------------------- 

1 - A taxa de IMI, atualmente, em vigor, no concelho de Chaves 

corresponde a um aumento de uma décima em duas (0,2% para 0,3%), 

aumento esse determinado pelo atual Governo Português, agravando a 

situação fiscal dos munícipes. -------------------------------------- 

2 - Por outro lado, o Município de Chaves agravou a respetiva taxa de 

imposto, em mais meia décima (0,3% para 0,35%), o que significa um 

aumento efetivo da taxa do imposto, no valor correspondente a 0,15 

décimas. -----------------------------------------------------------  

3 – No entanto, embora se registe uma redução do imposto, nomeadamente 

no que concerne às famílias numerosas, tal linha de atuação deve ser 

seguida, no próximo ano, levando à redução da taxa de IMI para níveis 

mais baixos, repondo os 0,3% iniciais. ------------------------------ 

4 – Daí a sua posição de abstenção, relativamente à proposta em 

apreciação, ou seja, por um lado, a proposta indicia um sentido de 

redução do imposto mas, por outro lado, tal redução ainda não é 

satisfatória. ------------------------------------------------------ 

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

Em resposta aos comentários, acima, exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo esgrimido os seguintes argumentos: ------ 

1 – Da avaliação histórica, sobre a aplicação do IMI, no Concelho de 

Chaves, é inquestionável que nunca o Município teve uma taxa de IMI 

abaixo de 0,3%, independentemente do enquadramento legal, máximo e 

mínimo, da taxa de IMI. --------------------------------------------- 

2 – Fazendo uma retrospetiva, sobre a fixação da taxa de IMI, a gestão 

Social Democrata veio a baixar de forma gradual a respetiva taxa 

aplicável, de 0,5% em 2001, para 0,3% em 2008, mantendo-se a mesma 

constante até 2013, sendo certo que, atendendo à realidade atual da 

autarquia, a mesma é, agora, fixada, em 0,35%. ---------------------- 

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

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

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido, 

sobre a matéria, em apreciação, os seguintes comentários adicionais: 

Sobre a matéria, em apreciação, há uma realidade incontornável: 

durante a gestão municipal liderada pelo PSD, os flavienses viram ser 

sempre agravada a sua situação contributiva, no âmbito do IMI, até 

porque a base de incidência do imposto também foi, manifestamente, 

alargada, através da nova avaliação patrimonial dos imóveis. --------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, aprovar a proposta. ----------- 

Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. --------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo, sobre a 

matéria, em apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -- 

1 – Em relação a este imposto do IMI e fixação da respetiva taxa, olha 

para tal medida como um sinal de gestão. ---------------------------- 
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2 – Há, de facto, algum alívio relativamente às famílias numerosas, 

medida que já foi, por si, reconhecida na apreciação dos benefícios 

associados ao regulamento relacionado com a concessão de cartão às 

famílias numerosas, residentes no Concelho. ------------------------- 

3 – O argumentário do Senhor Presidente da Câmara aponta sempre para 

o passado, fazendo-se tábua rasa de um certo passado, quando o mesmo 

está sempre a preconizar que a sua ação existe para defender o 

presente. ---------------------------------------------------------- 

4 – Embora não se deva esquecer a história, a mesma, nesta matéria de 

índole financeira, não se deve repetir. ----------------------------- 

5 – O Concelho de Chaves debate-se, atualmente, com dois grandes 

problemas, a saber: ------------------------------------------------- 

- a desertificação do Concelho; ------------------------------------- 

- a situação da insustentabilidade das finanças municipais. --------- 

6 – Esta realidade deve-se, exclusivamente, à gestão protagonizada 

pelo PSD, nos últimos doze anos, desvalorizando todos os fatores de 

competitividade que podem contribuir para o desenvolvimento do 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

7 – Assim, para contornar os erros do passado, estamos a comprometer 

o futuro do concelho. ----------------------------------------------- 

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

Em resposta à declaração de voto, acima exarada, usou da palavra, o 

Senhor Presidente da Câmara, para tecer, sobre a matéria, os seguintes 

comentários adicionais: --------------------------------------------- 

1 – Responderá sempre pelo presente, mas não se esquece do passado.-- 

2 – E é nesse contexto que estão ser desenvolvidas políticas públicas 

de saneamento financeiro que permitam equilibrar as contas da 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

3 – Por outro lado, relativamente à perda de população do concelho, 

dever-se-á salientar que, ao nível do Alto Tâmega, o Município de 

Chaves foi aquele que menos perdeu população. ----------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -------------- 

“Voto contra esta proposta, como já o fiz o ano passado. Os cidadãos 

deste concelho vão mais uma vez pagar pelos erros de gestão dos 

executivos autárquicos anteriores, agravando ainda mais a situação 

económica das famílias, provocada pelas políticas do governo do País. 

A manutenção deste coeficiente, não ajuda à fixação de pessoas no 

concelho, que tem vindo a perder população. Se o município está numa 

situação financeira difícil, poderia equilibrar as finanças de outra 

forma, que passaria por uma melhor definição de prioridades.” -------

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -------------- 

1 – A sua posição de abstenção deve ser interpretada como um incentivo 

no sentido de serem desenvolvidas, no próximo ano, políticas públicas 

que permitam a diminuição da taxa do imposto. ----------------------- 

2 – Desta forma, será dada devida concretização ao sentido da presente 

proposta que aponta para uma diminuição da carga fiscal, sentido esse 

que deve ser confirmado num futuro próximo. ------------------------- 

 

 

2.2. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/ DEFINIÇÃO DA TAXA DE IRS A FIXAR 

PARA 2016. PROPOSTA 96/GAP/2015. ------------------------------------ 
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Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I – Fundamentação: -------------------------------------------------- 

1) Considerando que, nos termos do disposto na alínea c), do artº 

25º, da lei 73/2013, de 3 de setembro, a repartição dos recursos 

públicos entre o Estado e os municípios, tendo em vista atingir os 

objetivos de equilíbrio financeiro horizontal e vertical, é obtida 

também sob a forma de participação, entre outras, através de uma 

participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do artº 26, 

dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, calculada sob a respetiva coleta líquida das deduções 

previstas no nº1 do artº 78º do Código de IRS; ---------------------- 

2) Considerando que, nos termos do disposto no nº 1, do artº 26, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, podem os municípios, em cada ano, 

determinar a fixação de uma taxa variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada 

sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no nº1 do artº 

78º do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético 

de desenvolvimento Social, nos termos do nº 2, do artº 69º; --------- 

3) Considerando que, caso a percentagem deliberada pelo município 

seja inferior à taxa máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e 

a coleta líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor 

do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior àquele a que a participação variável respeita, desde que a 

respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração 

apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes;- 

4) Considerando que, mediante deliberação da Assembleia Municipal, 

deverá ser fixada a percentagem de IRS pretendida pelo Município, a 

qual deverá ser comunicada por via eletrónica pela Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele que 

respeitam os rendimentos; ------------------------------------------- 

5) Considerando que o Município aprovou, por deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal, em sua sessão extraordinária realizada em 16 de 

julho de 2014, um Plano de Saneamento Financeiro, tendo em vista a 

adoção das medidas indispensáveis para atingir uma situação financeira 

equilibrada, devendo, por conseguinte, acautelar todas as medidas que 

possam cooperar no alcance de tal desiderato; ----------------------- 

6) Considerando ainda que, face à fixação da taxa máxima aplicada em 

exercícios anteriores, cujos montantes provenientes do referido 

imposto foram contabilizados para a realização do estudo da situação 

financeira municipal e, bem assim as projeções constantes do Plano de 

saneamento financeiro, para a obtenção de situação financeira 

equilibrada no horizonte temporal, para o efeito definido, não poderá 

o município, abdicar de tais montantes nos exercícios seguintes; ---- 

7) Considerando que é obrigação do município pautar-se, face à 

conjuntura económica atual, bem como aos compromissos assumidos 

atinentes ao processo de recuperação financeira do município, por 

medidas que garantam, pelo menos, o nível de receita obtido nos 

exercícios anteriores e cuja aplicabilidade não consubstancia 

acréscimo de penalização para os seus munícipes, no caso em concreto, 

contribuintes; ----------------------------------------------------- 

II – Proposta em sentido estrito: ----------------------------------- 

1 - Face aos motivos expostos, determino que seja submetido ao órgão 

executivo a aprovação de proposta para fixação de uma participação de 

5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial; ------------------------------------------ 
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2 – Em caso de aprovação da presente proposta pelo órgão executivo, 

dever-se-á submeter a mesma, ao órgão deliberativo, para 

sancionamento; ----------------------------------------------------- 

3 – Na sequência de aprovação da presente proposta, pelos órgãos 

municipais competentes, dever-se-á comunicar a referida taxa, por via 

eletrónica, à AT, até 31 de dezembro de 2015, no cumprimento do 

disposto no nº 2, do artº 26º, da Lei das finanças Locais. ---------- 

Chaves, 14 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ----- 

1 – Embora reconheça que a Autarquia atravessa uma situação financeira 

bastante difícil, isso não invalida que a proposta, ora, em apreciação,  

seja revista no sentido da distribuição do imposto em causa ser feita 

da seguinte forma: 3% para o Município e 2% para os Munícipes. ------ 

2 – Esta medida poderá constituir um efetivo incentivo para a fixação 

de população, no Concelho de Chaves. -------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, para tecer, sobre a matéria, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------ 

1 – As modificações sugeridas pelo Vereador do Parido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, carecem da devida 

quantificação e determinação do seu impacte nos instrumentos de gestão 

financeira. -------------------------------------------------------- 

2 – Razão pela qual, não estão reunidas as condições técnicas 

indispensáveis à ponderação do mérito de tal proposta de alteração. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a presente 

proposta, com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara. --- 

Proceda-se em conformidade com o teor da proposta. ------------------ 

 

 

2.3. FIXAÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL DE “DERRAMA” REFERENTE A 2015 E A 

COBRAR EM 2016. PROPOSTA Nº 98/GAP/2015. ---------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Considerando que, de acordo com o previsto no nº 1, do artº 18 

da Lei 73/2013, de 3 de setembro – lei das Finanças Locais, podem, os 

Municípios, deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite 

máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica 

por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, 

a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial 

ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 

território; -------------------------------------------------------- 

b) Considerando que, de acordo com o disposto na alínea d), do n.º1, 

do art.º 25, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar o 

lançamento de derrama; ---------------------------------------------- 
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c) Considerando que, no âmbito do n.º10 do referido artigo 18º da 

LFL, pode, a Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara 

Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama, para os 

sujeitos passivos com o volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse 150.000,00€; --------------------------------------------- 

d) Considerando que, a referida deliberação, tomada pela Assembleia 

Municipal, deve ser comunicada, por via eletrónica pela Câmara 

Municipal à AT - Autoridade Tributária, até ao dia 31 de Dezembro do 

ano anterior ao da cobrança, por parte dos serviços competentes do 

Estado, sendo que o proveito de tal Imposto Municipal – Derrama – é 

transferido para o Município até ao último dia do mês seguinte ao do 

respetivo apuramento pela AT; --------------------------------------- 

e) Considerando que, no cumprimento dos n.º2 e 3 do artigo 16º da 

Lei das Finanças Locais pode a Assembleia Municipal, sob proposta 

fundamentada da Câmara Municipal, conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos e outros tributos próprios por um período 

máximo de 5 anos, renovável uma única vez, com igual limite temporal.  

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

1) Considerando que as prerrogativas legais podem e devem ser 

encaradas não apenas como instrumento da política financeira mas, 

sobretudo, como instrumento das suas políticas económicas e sociais.- 

2) Considerando a persistente verificação de um cenário financeiro 

nacional que compromete o desempenho financeiro dos órgãos de poder 

local e, em consequência, determinam o reforço de políticas de 

contenção e estabilidade orçamental, afetando as receitas municipais 

e a continuidade do planeamento e conclusão do projetos estruturantes 

para o Concelho e Região; ------------------------------------------- 

3) Considerando que o Município tem a obrigação de não desprezar a 

arrecadação das receitas necessárias à promoção dos investimentos 

necessários à satisfação das necessidades coletivas da população, no 

cumprimento das suas atribuições e competências; -------------------- 

4) Considerando, por outro lado, que a localização geográfica do 

Concelho, de acentuada interioridade, cuja fixação do tecido 

empresarial deverá ser promovida, também através de medidas de 

abrandamento de carga fiscal, designadamente isenções totais ou 

parciais de impostos ou tributos próprios do Município, por forma a 

dinamizar as respetivas áreas de negócios empresariais, bem como a 

geração de emprego e a inversão da recessão económica. -------------- 

5) Considerando ainda que, face à aplicabilidade da regra 

previsional prevista no POCAL para “Impostos e taxas - Derrama”, foi 

estimado um montante previsional, face ao arrecadado nos últimos 3 

exercícios, de 19.278,11€, a contemplar, previsivelmente no orçamento 

da receita para o exercício económico de 2016. ---------------------- 

III – Proposta: ----------------------------------------------------- 

1. Face ao exposto, ao abrigo das disposições combinadas e previstas 

nos artigos 16º e 18º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro – Lei das 

Finanças Locais, e na alínea d), do n.º1, do art.º 25, do Anexo I, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, submeto ao órgão executivo 

municipal, a ponderação da seguinte proposta: ----------------------- 

a. Lançamento de Imposto Municipal de “Derrama”, de acordo com a 

seguinte taxa e isenção: -------------------------------------------- 

Taxa geral Isenções 

 

1,5% 

Entidades com domicílio fiscal no 

Concelho de Chaves 

b. Caso a presente proposta seja autorizada pelo órgão Executivo 

Municipal, deverá a mesma ser, posteriormente, submetida à próxima 

sessão da Assembleia Municipal para sancionamento. ------------------ 
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c. Em caso de aprovação da presente proposta, dever-se-á comunicar, 

por via eletrónica à AT, até 31 de Dezembro de 2015, a taxa aprovada 

e respetiva isenção. ------------------------------------------------ 

Chaves, 14 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

(António Cabeleira, Arq.) ------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ---- 

1 – As verbas arrecadadas pela autarquia com a liquidação e cobrança 

deste imposto deveriam ser utilizadas para a promoção de investimentos 

associados à atividade empresarial e empreendedorismo, no Concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

2 – É inquestionável que a fixação deste imposto pode, de alguma forma, 

contribuir para a fixação de empresas, no concelho de Chaves. ------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido, 

sobre o mesmo, os seguintes comentários: ---------------------------- 

1 – Subscreve, integralmente, a proposta, anteriormente, apresentada, 

sobre a matéria, pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João 

Adérito Moura Moutinho. --------------------------------------------- 

2 – Todavia, não irá votar, favoravelmente, a aprovação da presente 

proposta, em coerência com os argumentos apresentados na análise das 

propostas anteriores, sendo certo que esta medida fiscal retira 

competitividade ao Concelho de Chaves, nomeadamente no que concerne à 

localização de novas empresas no seu território. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com as abstenções dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. --------------------- 

 

  

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

Ausentou-se da sala, o Senhor Presidente da Câmara, não tendo 

participado na análise, discussão e votação do assunto, integrado na 

ordem de trabalhos e seguidamente indicado, tendo em atenção o facto 

de integrar a direção da “Associação ADRAT”. ------------------------ 

Assim, os trabalhos da reunião passaram a ser presididos pelo Vice-

presidente da Câmara, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas. - 

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

 

 

2.4. PRÉDIO URBANO, DENOMINADO POR “EDIFÍCIO INDITRANS”, SITO EM VALE 

DE SALGUEIRO DE CIMA, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO, CONCELHO DE CHAVES., 

INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO 3172º, E DESCRITO NA 

CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O NÚMERO 3359/20070131. - DOAÇÃO. 

- DONATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ALTO TÂMEGA - 

ADRAT –. PROPOSTA Nº 109/GAP/2015. ---------------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

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

1. Nos termos do disposto na alínea m), do nº2, do Artigo 23º, sob a 

epígrafe “Atribuições”, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o quadro de atribuições das autarquias 
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locais, os municípios dispõem de atribuições na área da promoção do 

desenvolvimento. --------------------------------------------------- 

2. A atribuição acima mencionada concretizam-se nas competências dos 

Órgãos Municipais positivadas nas alíneas o) e ff) do n.º1, do Artigo 

33º, da retrocitada Lei, isto é, em “Deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para 

o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos” 

e “Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 

de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal”. -------------------------------------------------------- 

3. A “Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega – ADRAT”, 

veio, através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia n.º 10172, do pretérito dia 

11/09/2015, solicitar a colaboração deste Município, centrada na 

cedência, a título gratuito, do imóvel que atualmente lhe serve de 

instalações, a fim de que a mesma se sirva dele para fins de interesse 

público, muito concretamente, para o desenvolvimento da sua 

atividade.---------------------------------------------------------- 

4. A referida Associação “ADRAT“, com sede no aludido prédio urbano, 

na freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, é uma Pessoa Coletiva 

de Utilidade Pública26, que tem por objeto “participar e coordenar 

ações para o desenvolvimento integrado da Região do Alto Tâmega, 

designadamente no âmbito das atividades diretamente ligadas com a 

criação de emprego e fixação de população na Região do Alto Tâmega.”.- 

5. A criação da referida Associação assentou nas seguintes razões:- 

a) Promover a melhoria das condições de vida de uma região marcada 

pela ruralidade; ---------------------------------------------------- 

b) Estancar a perda de população, iniciada no princípio da década de 

60; ---------------------------------------------------------------- 

c) Promover e  valorizar os nossos recursos e as nossas 

potencialidades e para proporcionar às populações da região 

níveis superiores de bem-estar social e económico; ------------------ 

d) As Instituições da Região sentiram necessidade de trabalhar em 

conjunto, em parceria e com os mesmos objetivos; -------------------- 

e) Criar riqueza, elevar a qualidade de vida das populações, mas 

preservando as especificidades e a identidade cultural da Região do 

Alto Tâmega. -------------------------------------------------------- 

6. Os fins estatutários prosseguidos pela Associação supra 

identificada justificam, inequivocamente, que o Executivo Municipal 

propicie o apoio à concretização dos referidos fins, designadamente 

com a doação do prédio urbano, inscrito sob o artigo 3172º, na 

freguesia de Outeiro Seco, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 3359/20070131. --------------------------------- 

II – Justificação e enquadramento legal ----------------------------- 

1. Conforme supra referido, o Município de Chaves é o proprietário 

do prédio urbano – Lote A1 -, composto por edifício de cave, rés-do-

chão e 1º andar, destinado a serviços, conhecido por “Edifício 

INDITRANS”, situado em Vale Salgueiro de Cima e Campo Queimado, 

inscrito sob o artigo 3172º na matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

3359/20070131, o qual foi avaliado pela Comissão de Avaliação do 

Património Municipal27 no valor de €786.200,00 (setecentos e oitenta e 

                                                           
26 Declaração de Utilidade Pública, publicada no Diário da República 

– 2ª Serie, de 25 de maio de 1994. --------------------------------- 
27 Adiante designada pela sigla CAPM. ------------------------------- 
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seis mil e duzentos euros), conforme Auto de Avaliação n.º 07/2015, 

da dita comissão, documento que se anexa em vista à sua aprovação, e 

com o valor patrimonial tributário de €486.726,50 (quatrocentos e 

oitenta e seis mil, setecentos e vinte e seis euros). --------------- 

2. Desde o ano de 2006, mediante protocolo celebrado para o efeito, 

com aquela associação, a mesma tem vindo a utilizar o referido edifício 

para funcionamento/instalação dos seus serviços prosseguindo, ali, a 

sua atividade estatutária, a saber: --------------------------------- 

a) Promover, coordenar e dinamizar projetos importantes para a 

Região, disponibilizando meios de financiamento e competências para a 

execução dos mais diversos tipos de ações; -------------------------- 

b) Procurar obter significativos investimentos em infra-estruturas 

básicas e nas áreas do emprego, da cultura, do lazer e do ambiente; - 

c) Dinamizar e realizar ações que visem fortalecer os laços da Região 

com as suas gentes, com a sua história e com a sua cultura; --------- 

3. Dentro do princípio da autonomia local, o Município tem 

competência para gerir e administrar os bens imóveis que integram o 

seu domínio privado. ------------------------------------------------ 

4. Assim, e tendo em consideração que o referido imóvel tem vindo a 

ser afeto a uma utilidade pública, dado que o mesmo tem sido utilizado 

pela retrocitada Associação “ADRAT”, pessoa coletiva de utilidade 

pública, e da qual o Município é associado, na prossecução dos seus 

fins estatutários, poder-se-ão considerar que estão reunidas as razões 

justificadoras, da cedência gratuita, do retro identificado imóvel 

conforme solicitado pela aludida Associação e para a finalidade que 

lhe tem vindo a ser dada. ------------------------------------------- 

5. De acordo com o disposto na alínea i), do n.º 1, do artigo 25º, 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara adquirir, alienar ou onerar bens 

imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG28. -------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas e nos termos do disposto na alínea i), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o 

nº 1 do Artigo 947º e Artigo 960º, ambos do Código Civil, tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Camarário o seguinte: ------------- 

a) Que seja autorizada a doação, a favor da “Associação de 

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega - ADRAT”, do prédio urbano, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 3172º da freguesia de Outeiro 

Seco, concelho de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 3359/20070131, com o valor atribuído de 

€786.200,00 (setecentos e oitenta e seis mil e duzentos euros), a fim 

de aí desenvolver a sua atividade estatutária, exarando-se no 

respetivo contrato: ------------------------------------------------- 

 Cláusula de reversão, a favor do doador, caso seja dado destino 

diferente ao supra identificado prédio, e que o mesmo é inalienável, 

exceto no caso de execução fiscal ou de execução de dívida contraída 

com o desenvolvimento da sua atividade e que justifica a doação, e 

desde que tenha sido dado como garantia desse crédito; -------------- 

                                                           
28 Registe-se que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas pela alínea 

i), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior 

a 1000 vezes a RMMG, fixado em para o corrente ano, €505,00, conforme 

Decreto-Lei n.º 144/2014 de 30 de setembro, atualmente, para efeitos 

de aplicação da presente norma, o valor de € 505.000,00. ------------ 
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 Em caso de liquidação/extinção da referida Associação, o referido 

prédio urbano, será integrado na esfera patrimonial do, ora, doador, 

sem qualquer contrapartida financeira para os restantes associados;-- 

 Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a constituição 

de qualquer direito real e/ou obrigacional, sobre o imóvel objeto de 

cedência, carece, para o efeito, de prévia autorização da Câmara 

Municipal: --------------------------------------------------------- 

 O não cumprimento, por parte do donatário, de tal obrigação, 

constitui causa de resolução do contrato de doação. ----------------- 

b) Caso a presente Proposta venha a merecer acolhimento, por parte 

do Executivo Municipal, deverá a mesma ser agendada para uma próxima 

sessão ordinária da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento 

do aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea i), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro; -------------------------------------------------- 

c) Consequentemente, que seja titulada a transmissão do referido 

prédio, por escritura pública de doação, a outorgar no Cartório 

Privativo Municipal, logo que se mostrem reunidas as condições 

jurídico administrativas necessárias, para o efeito, ficando, desde 

já, legitimado, o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal, a 

outorgar o respetivo contrato; -------------------------------------- 

d) Seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa que vier 

a ser praticada, à entidade beneficiária da liberalidade, para efeitos 

de aceitação da doação; --------------------------------------------- 

e) Caso a presente Proposta venha a ser aprovada, nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte dos Órgãos Municipais competentes, 

dever-se-á promover a sua publicação em jornal local e em boletim 

municipal, de acordo com o disposto na Lei nº 64/2013 de 27 de agosto;-  

f) Por fim, verificando-se a aprovação da presente proposta, nos 

termos anteriormente sugeridos, dever-se-á remeter a mesma para o 

Departamento de Coordenação Geral – Gabinete de Notariado e 

Expropriações e à Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial – para 

ulterior operacionalização. ----------------------------------------- 

Chaves, 14 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

O Vice-presidente da Câmara Municipal, em regime de substituição ---- 

(Arq. Carlos Castanheira Penas) ------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

 Auto de Avaliação n.º 07/2015, da Comissão de Avaliação do 

Património Municipal - CAPM; ---------------------------------------- 

 Estatutos da Associação de Desenvolvimento da Região do Alto 

Tâmega – ADRAT; ----------------------------------------------------- 

 Plano de Atividades e Orçamento para 2015; --------------------- 

 Certidões comprovativas de não dívida à Segurança Social e à 

Autoridade Tributária e Aduaneira; ---------------------------------- 

 Composição dos Corpos Sociais da Associação. ------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ----- 

1 – A cláusula de reversão, constante da proposta, deverá ser revista 

no sentido de eliminar a possibilidade do imóvel poder ser dado como 

garantia, em caso de execução fiscal ou de execução de dívida contraída 

com o desenvolvimento da atividade da associação beneficiária, e desde 

que tenha sido dado como garantia desse crédito. -------------------- 

2 – A manutenção da tal cláusula é, manifestamente, inaceitável, até 

porque tal solução irá constituir uma “caixa de pandora” e grave 
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precedente em todos os demais bens imoveis do Município objeto de 

cedência a favor de outros organismos que prosseguem interesse público 

no Concelho. -------------------------------------------------------- 

3 – A “Flavifomento” já tem, aproximadamente, uma dívida de 3 milhões 

de euros. ----------------------------------------------------------- 

4 – Ainda há pouco tempo foi vendido um terreno municipal, por meio 

milhão de euros, para pagar dívida. --------------------------------- 

5 – E, agora, o Município prepara-se para ceder património relevante, 

no valor aproximado de setecentos mil euros, quando o mesmo atravessa 

uma situação financeira difícil. ------------------------------------ 

6 – É favorável à disponibilização do imóvel, a favor da Associação, 

mediante a celebração de um contrato de comodato, com um prazo de 

duração bastante alargado. ------------------------------------------

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido, sobre a matéria, em 

apreciação, os seguintes comentários: ------------------------------- 

1 - Por princípio, não concorda com a alienação de património 

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

2 - Devem ser procuradas outras figuras jurídicas, nomeadamente o 

comodato, que poderão acautelar as necessidades da Associação 

peticionaria, no caso, “ADRAT”. ------------------------------------- 

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

De seguida usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes comentários: ------------------- 

1 – Subscreve tudo aquilo que foi referido, sobre a matéria, pelos 

Vereadores do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de Melo 

e Eng. João Adérito Moura Moutinho. --------------------------------- 

2 – A sua posição desfavorável à cedência, nos termos propostos, do 

imóvel, a favor da “Associação ADRAT” prende-se com uma questão de 

princípio: --------------------------------------------------------- 

- A situação financeira da autarquia não é, pela sua gravidade, 

compatível com a alienação de património municipal, nos termos 

configurados na proposta. ------------------------------------------- 

3 – Votaria, favoravelmente, qualquer solução que não implique a 

alienação do edifício a favor da Associação peticionária. ----------- 

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

Por último, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo tecido, sobre a matéria, em 

apreciação, as seguintes considerações finais: ---------------------- 

1 – A proposta, em apreciação, é muito clara e objetiva, partindo da 

solicitação formalizada pela “ADRAT”, sendo a mesma sensível aos 

argumentos, por esta, apresentados, os quais são de reconhecido 

interesse público. -------------------------------------------------- 

2 – Registe-se, ainda, pela sua relevância, em vista ao adequado 

enquadramento da proposta, que o município de Chaves integra, de pleno 

direito, a sobredita associação, sendo certo que esta solução irá 

permitir dar continuidade à ação meritória que a mesma vem 

desenvolvendo, ao longo da sua existência. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

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

favor do Vice-presidente da Câmara, Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, e Vereador do Movimento Autárquico Independente, 

Senhor João Carlos Alves Neves, rejeitar a proposta, em apreciação. - 
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-------------------------------------------------------------------- 

Regista-se a entrada na sala, do Senhor Presidente da Câmara, retomando 

a sua participação na presente reunião. ----------------------------- 

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

 

 

2.5. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DESTINADO À CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE UM ”CENTRO HÍPICO”, NA QUINTA DO REBENTÃO, VILA NOVA DE VEIGA, 

FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

107/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. Por escritura de compra e venda exarada de folhas 44 a 46, do 

livro de notas para escrituras diversas nº 192C, outorgada no Cartório 

Notarial de Chaves, no passado dia 29 de agosto de 1991, a autarquia 

formalizou a aquisição, a Leonor da Costa Cachapuz, da “Quinta do 

Rebentão”, também conhecida por “Quinta do Cachapuz”, cujo contrato 

promessa de compra e venda tinha sido aprovado pelo executivo 

camarário, em sua reunião de 2 de maio de 1988, em vista à instalação 

de um parque de campismo. ------------------------------------------- 

2. A referida “Quinta do Rebentão” era constituída pelos seguintes 

prédios, todos sitos em Rebentão, Vila Nova de Veiga, freguesia de S. 

Pedro de Agostem, concelho de Chaves, inscritos nas respetivas 

matrizes prediais, sob: --------------------------------------------- 

 Artigo 597º, prédio rústico - lameiro, carvalhal e pinhal -, com 

a área de 339 700m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 595; ----------------------------------------------------------- 

 Artigo 202º, prédio urbano - casa e anexos -, com a área de 438m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 592; ---------- 

 Artigo 204º, prédio urbano – palheiro29 -, com a área de 250,00m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 593; ---------- 

 Artigo 205º, prédio urbano – moinho -, com a área de 30m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 594. ------------------- 

3. Ao longo do tempo, os diferentes executivos camarários vieram a 

fazer a gestão do espaço, que foi, desde o início, encarado como ideal 

para a instalação de um equipamento municipal de lazer, tendo a 

primeira finalidade, subjacente à aquisição, sido a construção do 

parque de campismo. ------------------------------------------------- 

4. Assim, aquele espaço veio paulatinamente a constituir-se num 

relevante equipamento público de lazer, composto, como ab initio 

concebido, pelo “Parque de Campismo do Rebentão”, e, posteriormente, 

pelas “Piscinas Descobertas do Rebentão”, construídas no prédio 

rústico30, e pelo “Restaurante do Rebentão”, tendo, também, sido 

instalada a “Quinta Biológica do Rebentão” e o “Circuito de 

Manutenção”. ------------------------------------------------------- 

                                                           
29 Hoje em dia corresponde ao restaurante do complexo de lazer da 

Quinta do Rebentão. ------------------------------------------------- 
30 O prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o nº 595, da dita freguesia de S. Pedro de Agostém, na 

sequência da construção daqueles equipamentos – Parque de Campismo e 

Piscinas – passou a prédio misto, constituído pela parte rústica do 

prédio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 597º e pelos artigos 

1751º e 1752º de natureza urbana, todos da referida freguesia. ------ 
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II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. A área física ocupada com a construção do “Parque de Campismo” e 

das “Piscinas Descobertas”, bem como com a “Quinta Biológica” deixou 

livre uma vasta área, sobretudo, composta por pinhal e carvalhal, que 

poderá ser aproveitada para a realização de várias actividades de ar 

livre, complementares dos serviços e actividades já disponibilizados 

pelo complexo de lazer, e nessa justa medida, harmonizadas com a 

“Quinta Biológica” já existente. ------------------------------------ 

2. De facto, hoje em dia, face à necessidade de alterar as rotinas 

do quotidiano e os estilos de vida sedentários, cada vez mais se 

assiste a manifestações de interesse pela prática de atividades ao ar 

livre, associadas à prática de atividades e desportos que promovem o 

contacto com o património natural, proporcionando vivências 

diversificadas de fruição, experimentação e de descoberta da natureza 

e da paisagem. ------------------------------------------------------ 

3. Tais atividades são muitas vezes realizadas com o auxílio de 

instalações físicas e equipamentos que lhes conferem particular emoção 

e fortes sensações. ------------------------------------------------- 

4. Ora, o concelho de Chaves não dispõe de estruturas de lazer e/ou 

desportivas vocacionadas para a prática de turismo de ar livre, 

especialmente na vertente turismo de aventura, sendo certo que existe 

uma área que se encontra livre na “Quinta do Rebentão” e que oferece 

condições para a adequada prática de atividades de turismo de natureza 

e aventura, mediante o recurso à instalação de estruturas que elevem 

o potencial das suas condições naturais. ---------------------------- 

5. Neste contexto, no pretérito dia 04 do corrente mês de setembro, 

o executivo camarário aprovou as peças processuais e a abertura de 

procedimento público concursal, em vista à constituição de direito de 

superfície, aberto à iniciativa privada, para a conceção, construção, 

instalação e exploração de um “Parque Aventura”, em quatro parcelas, 

ocupando a área total de 44 710,00m2, da área total que não se encontra 

afeta a qualquer equipamento, na “Quinta do Rebentão”. -------------- 

6. Ora, a “Quinta do Rebentão”, sendo um espaço cultural e natural 

de uso diversificado, apto para o desenvolvimento de atividades 

desportivas e de lazer em geral, e possuindo, ainda, bastante área 

livre, está apta a receber outros equipamentos que complementem os 

existentes, consolidando a oferta das atividades lúdicas e, também, 

desportivas naquele complexo de lazer. ------------------------------ 

7. Neste contexto, conhecida a apetência das pessoas em geral pelos 

consumos de atividades com ligações à natureza, à paisagem e aos 

animais, cuja prática consubstancia uma rotura com as rotinas e 

stresses associados ao trabalho e às vivências urbanas, e sendo a 

“Quinta do Rebentão” um espaço natural privilegiado, afigura-se que 

ali possa vir a ser instalado um “Centro Hípico”, cujas atividades são 

perfeitamente compatíveis, e até complementares, com as já ali 

existentes/proporcionadas, bem como com as do futuro do “Parque 

Aventura”. --------------------------------------------------------- 

8. Ora, a conceção e a construção de infraestruturas e equipamentos 

destinados à recreação e lazer, bem como à, eventual, prática 

desportiva, na área do turismo equestre, requerem um investimento 

inicial bastante significativo, acrescido, ainda, dos custos 

associados à sua exploração e manutenção, incluindo o recrutamento de 

recursos humanos com habilitação específica para as diferentes 

disciplinas equestres, sendo certo que a natureza e a dimensão do 

empreendimento, ora, em causa, é suscetível de cativar investimento 

privado, com a mais valia inerente à experiência dos agentes económicos 
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privados no que se refere ao modelo de gestão e à sua, necessária, 

sustentabilidade económica. ----------------------------------------- 

9. Neste quadro, à semelhança da decisão administrativa tomada pelo 

executivo municipal quanto ao procedimento público tendente à 

constituição do direito de superfície visando a construção do “Parque 

Aventura”, dever-se-á adotar um modelo semelhante, em vista a 

rentabilizar a parte, ainda, disponível da “Quinta do Rebentão”, com 

orografia adequada, para o efeito, recorrendo à iniciativa privada, 

mediante a constituição de direito de superfície para a “Conceção, 

construção, instalação, exploração e manutenção” do “Cento Hípico da 

Quinta do Rebentão”. ------------------------------------------------ 

10. Para o efeito, deverá ser lançado um procedimento concursal para 
a constituição de direito de superfície, até um prazo máximo de 

cinquenta anos de duração, em face do significativo investimento 

previsto, destinado à conceção, construção, instalação, exploração e 

manutenção de um “Centro Hípico”, na parcela de terreno localizada a 

nordeste das “Piscinas do Rebentão” – Parcela “A”, com a área de 25 

489,00m2, integrada na parte rústica do prédio misto sito na Quinta 

do Rebentão, Vila Nova de Veiga, freguesia de São Pedro de Agostém, 

concelho de Chaves, descrito na Conservatória do registo Predial sob 

o nº 592, a qual não se encontra afeta a qualquer atividade, não 

decorrendo, assim, quaisquer encargos financeiros para o Município, 

constituindo, pelo contrário, tal iniciativa, um meio, legalmente 

admissível de rentabilização do património municipal, quer mediante a 

arrecadação de receita, quer mediante a promoção do complexo de lazer 

da “Quinta do Rebentão” e da promoção turística do concelho de Chaves. 

11. Para o efeito, foi preparado, pela unidade orgânica responsável, 
documento técnico, que se dá por integralmente reproduzido, contendo 

os termos de referência para a conceção e a construção do “Centro 

Hípico”, prevendo os seguintes equipamentos mínimos: ---------------- 

   edifício de apoio logístico ao “Centro Hípico” (receção, 

serviços administrativos, sala de trabalhadores especializados, espaço 

de primeiros socorros, vestiários e balneários de pessoal, club house, 

instalações sanitárias para público, balneários destinados a 

cavaleiros e utilizadores das diferentes actividades); -------------- 

 cavalariças (boxes/baias para cavalos, espaço para ferrador, sala 

de veterinária, sala de pensos, espaço de quarentena dos animais, casa 

de arreios, zona de lavagem dos cavalos, arrecadações e outros); ---- 

 dois picadeiros (um coberto e outro descoberto); e ------------- 

 áreas de estacionamento. --------------------------------------- 

III - CONDIÇÕES DE ADJUDICAÇÃO -------------------------------------- 

1. A adjudicação da constituição do direito de superfície destinado à 

concepção, construção, instalação, exploração e manutenção do “Centro 

Hípico”, deverá ter como critério a proposta economicamente mais 

vantajosa, tendo como fatores de apreciação: ------------------------ 

 Montante do investimento proposto para a construção e 

desenvolvimento do “Centro Hípico”, ponderado com 55%; -------------- 

 Diversidade dos equipamentos/atividades a instalar e relacionados 

com a atividade equestre, ponderado com 20%; ------------------------ 

 Prazo de execução do ”Centro Hípico”, incluindo a colocação dos 

equipamentos e as obras de edificação, ponderado com 15%; ----------- 

 Valor da renda devida pela constituição do direito de superfície, 

ponderado com 10%. -------------------------------------------------- 

2. O plano de execução do “Centro Hípico” não poderá contemplar a 

previsão da realização de obras no período compreendido entre 01 de 

junho e 15 de setembro, de modo a salvaguardar o bem estar dos 



                                                                F. 139 

                                                                  _____________________ 
 

campistas e as condições de salubridade das piscinas e o bem estar dos 

respectivos utilizadores. ------------------------------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 

competências cometidas aos órgãos municipais, em matéria de tempos 

livres e desporto e gestão e administração patrimonial, em 

conformidade com o disposto na alínea f) do nº2 do Artigo 23º e línea 

i) do nº1, do Artigo 25º, todos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a constituição de direito de superfície, pelo 

prazo máximo de cinqunta anos, destinado à conceção, construção, 

instalação, exploração e manutenção de um “Centro Hípico”, sobre a 

seguinte parcela de terreno, situada na parte rústica do prédio misto 

sito em Rebentão, Vila Nova de Veiga, freguesia de S. Pedro de Agostém, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o número 

595/19910620: ------------------------------------------------------ 

 Parcela A – com a área de 25 489,00m2, a confrontar a norte, sul 

e poente com o limite da “Quinta do Rebentão” artigo 597º e a nascente 

com o “Circuito de Manutenção” e as “Piscinas Municipais” (artigo 

urbano 1751º); ------------------------------------------------------ 

b) Neste contexto, deverão ser aprovados os documentos 

disciplinadores do aludido procedimento concursal, ou seja, o anúncio, 

o programa de concurso e o caderno de encargos, os termos de referência 

e as peças desenhadas; ---------------------------------------------- 

c) Que seja designado o júri responsável pela liderança e coordenação 

do respetivo procedimento concursal, para adjudicação do direito de 

superfície, destinado à conceção, construção, instalação, exploração 

e manutenção do “Centro Hípico” na Quinta do Rebentão, Freguesia de 

S. Pedro de Agostém, Concelho de Chaves, com a seguinte constituição: 

Presidente: Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------- 

1º Vogal Efetivo: Engº João Geraldes ------------------------------- 

2º Vogal Efetivo: Dr. Sotero Palavras ------------------------------ 

Vogais suplentes: Dra. Cristina Rodrigues e Arqtº Luís Santos ------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, a suplência será assegurada 

pelo primeiro vogal efetivo; ---------------------------------------- 

Sendo-lhe atribuída ainda a delegação de competências correlacionada 

com a promoção da Audiência dos Interessados no âmbito do procedimento 

adjudicatório em causa; --------------------------------------------- 

d) Caso seja autorizada a constituição do direito de superfície sobre 

a parcela do prédio supra identificado, nos termos e nas condições 

acima exaradas, bem como dos documentos em anexo à presente proposta, 

que fique, desde já, o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal 

legitimado a outorgar, em nome do Município, o respetivo contrato; -- 

e) Por fim, nos termos do disposto na alínea i), do nº1, do artigo 

25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, caso a presente proposta 

venha a merecer aprovação pelo executivo camarário, deverá a mesma ser 

agendada para a próxima sessão da Assembleia Municipal, com vista ao 

seu ulterior sancionamento. ----------------------------------------- 

Chaves, 11 de setembro de 2015. ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Anúncio; - Programa de concurso; ---------------------------------- 

- Caderno de encargos; ---------------------------------------------- 

- Planta com a identificação das parcelas objeto do direito de 

superfície e demais peças desenhadas. ------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 

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

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

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, para registar o seu grande 

agrado e satisfação pela instalação de um centro hípico, na Quinta do 

Rebentão, fazendo votos de que este projeto tenha inteiro sucesso, 

tanto mais que é um aficionado pelo hipismo. ------------------------ 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para chamar a atenção para a 

aprovação do projeto que irá ser desenvolvido, tendo em atenção a sua 

localização, na Quinta do Rebentão. --------------------------------- 

 

XII 

DIVERSOS 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DE JOSÉ AFONSO RODRIGUES. LANÇAMENTO DE FOGO-

DE-ARTIFÍCIONO RTIFÍCIO NA RUA DO FREIXO, POVOAÇÃO E FREGUESIA DE 

SANTO ESTEVÃO, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 095/GTF/2015. 

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

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

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

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 10029/15, datado de 

08-09-2015, em nome do Sr. José Afonso Rodrigues, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na rua do freixo, 

povoação e freguesia de Santo Estevão, deste concelho.--------------- 

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

Dia 27 / 09 / 2015 -------------------------------------------------- 

 01:00 – 01:30 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, 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). Da 

análise da carta de Perigosidade deparamo-nos com uma área de Baixa 

perigosidade dado a sua ocupação em lameiro ceifado (carta e fotos em 

anexo);------------------------------------------------------------- 

2. A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola, solo urbano e 

terreiro da festa. Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos, 

com áreas de Baixa a muito Baixa perigosidade (carta em anexo); ----- 
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3. 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. Pirotecnica 

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

4. 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. 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); ---------------- 

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

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

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

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

 Declaração da firma “A.M.Pirotecnia. Lda.”;-------------------- 

 Extracto da planta de ordenamento do plano Director 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 

2015.09.11. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

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 doze horas e quarenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


