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Nº 09 – Reunião ordinária da 

Câmara Municipal  de  Chaves  

                                 Realizada no dia 29 de abril 

 de 2016. ------------------- 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 

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, Sr. Eng. João 

Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral. ----------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de vinte e seis de abril de dois mil e 

dezasseis. --------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor 

Arq. António Cabeleira, dando conhecimento, a todos os Membros do 

Executivo, da seguinte documentação relacionada com a atividade 

municipal, a saber: ------------------------------------------------- 

- Modificações ao Orçamento da despesa - modificação n.º 4. --------- 

- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos - modificação n.º 

4. ----------------------------------------------------------------- 

- Informação n.º 65/DRO/2016, relacionada com os encargos atinentes a 

execução das obras, na sede da Associação “Chaves Social”. ---------- 

- Informação n.º 66/DRO/2016, relacionada com a identificação dos 

encargos atinentes ao aluguer do equipamento de elevação utilizado na 

poda das árvores. --------------------------------------------------- 

- Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega - Relatório e Contas 2015;- 

– Associação de Municípios do Alto Tâmega – Relatório e Contas 2015;- 

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

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

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

1) Condecorações Municipais: Sobre esta matéria, o Presidente da 

Câmara deu nota dos critérios que deverão nortear, à luz do regulamento 

municipal, em vigor, sobre a matéria, a atribuição de condecorações 

municipais, no próximo dia 08 de julho de 2016 (Feriado Municipal), 

sendo certo que tais critérios não poderão deixar de estar associados 

ao registo histórico indissociável do 40º aniversário da primeira 

eleição democrática autárquica. ------------------------------------- 

Tal registo histórico deve ser aproveitado para ser conferido, pelo 

Município, o reconhecimento devido, a todos os membros do Executivo 

Municipal, que desempenharam funções autárquicas, em prol do 

desenvolvimento do Concelho de Chaves. ------------------------------ 

No entanto, é sua convicção que a distinção municipal a atribuir a 

tais cidadãos, que exerceram funções políticas autárquicas, neste 



                                                                F. 84 

                                                                  _____________________ 
 

executivo municipal, deve diferenciar os antigos Vereadores que 

exerceram funções a tempo inteiro e/ou a meio tempo, relativamente  a 

todos aqueles que  exerceram, tal mandato autárquico, em regime legal 

de não permanência. -------------------------------------------------

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

Por outro lado, tais distinções municipais deverão ser atribuídas a 

personalidades políticas, de reconhecido mérito, sendo estas 

identificadas por cada uma das forças partidárias representadas nos 

Órgãos Autárquicos. ------------------------------------------------- 

Deverão, ainda, ser distinguidos todos os dirigentes associativos que 

tenham um vasto curriculum, no exercício de tais funções diretivas, 

na defesa, nomeadamente, do desenvolvimento desportivo, cultural, 

social, económico e recreativo do Concelho. ------------------------- 

Por último, deverão ser, também, distinguidas personalidades locais 

que, reconhecidamente, se destacaram na promoção do desenvolvimento 

local, nomeadamente, na área empresarial. --------------------------- 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido, sobre a matéria, os 

seguintes comentários: ----------------------------------------------

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

Sem colocar em causa o mérito dos critérios, anteriormente, 

evidenciados, pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo em vista a 

atribuição de agraciações municipais, no âmbito das comemorações do 

Feriado Municipal, dever-se-ia ponderar, também, a distinção, pelo 

Município, de personalidades que, há muitos anos, se dedicam à vida 

política, independentemente dos seus quadrantes partidários, e que se 

tem batido pelo desenvolvimento do Concelho. ------------------------ 

   

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, para abordar os seguintes assuntos, 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

1 – Alterações ao Orçamento Municipal: Sobre esta matéria, o vereador 

constatou que foram subtraídos 18.500 euros na rúbrica correspondente 

à limpeza urbana. --------------------------------------------------- 

Tal alteração é preocupante, tanto mais que a cidade, particularmente, 

ao fim de semana, continua muito suja. ------------------------------ 

Deveria haver mais empenho e determinação, na área da limpeza urbana, 

no sentido de melhorar esta situação. ------------------------------ 

Por último, registou o mérito da medida consubstanciada na desafetação 

das verbas destinadas à Loja do Cidadão, medida que indicia o adiamento 

de realização do projeto, projeto esse que tinha merecido a sua posição 

de desfavorabilidade, em coerência com as razões, oportunamente, 

aduzidas nesta Câmara. ---------------------------------------------- 

2 – Obtenção de estudos técnicos: Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente, solicitou o acesso aos estudos de sustentabilidade 

financeira do Museu das Termas Romanas e do Museu de Arte Contemporânea 

“Nadir Afonso”. ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao primeiro estudo, manifestou o seu interesse no 

sentido de que o mesmo dê o devido enfoque aos custos energéticos 

associados ao funcionamento do Museu. ------------------------------- 

3 – Celebração de protocolos com as Juntas de Freguesia: Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente começou por registar o convite que 

lhe foi endereçado para participar na cerimónia da outorga de 
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protocolos, com as juntas de Freguesia do Concelho, justificando a sua 

ausência por considerar a manifesta exiguidade das verbas atribuídas 

às freguesias signatárias, tanto mais que, muito recentemente, veio a 

ser atribuída, pela Câmara Municipal, um verba significativa, à 

Associação de Freguesias, destinada às obras de melhoramento da sua 

sede social. -------------------------------------------------------- 

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

Em resposta ao pedido de informação, acima, exarado, usou da palavra, 

o Senhor Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os 

seguintes comentários: ----------------------------------------------

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

1 – A transferência de verbas do orçamento municipal para as freguesias 

do Concelho, deve ser perspetivada como um complemento financeiro, 

tendo em vista a assunção, por parte das freguesias, das suas 

competências próprias e delegadas. ---------------------------------- 

2 – É bom não esquecer que as freguesias também beneficiam, para o 

efeito, de transferências financeiras, embora insuficientes, do 

orçamento do Estado. ------------------------------------------------ 

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

De seguida, retomou o uso da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, para dar continuidade à sua 

abordagem, sobre os diversos temas relacionados com a atividade 

municipal, a saber: ------------------------------------------------- 

4 – Projeto de requalificação do Largo das Freiras: Sobre esta matéria, 

o Vereador interveniente solicitou o acesso ao projeto de 

requalificação do Jardim das Freiras. ------------------------------- 

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

Em resposta ao pedido de informação, acima, exarado, usou da palavra, 

o Senhor Presidente da Câmara, tendo referido que tal projeto deverá, 

em princípio, ser apreciado, por este Órgão Executivo, em sede de 

próxima reunião ordinária. ------------------------------------------ 

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

5 – Estacionamento de autocarros:Dando continuidade à sua intervenção, 

retomou, o uso da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, para abordar a questão relacionada 

com o estacionamento de autocarros de turismo: Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente começou por sublinhar as grandes dificuldades 

existentes no estacionamento e circulação de autocarros de turismo, 

na cidade de Chaves, particularmente, na zona do Tabolado. ----------

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

Neste contexto, sugeriu a ponderação centrada na construção de um 

parque de estacionamento para autocarros de turismo, junto ao parque 

infantil, localizado na margem esquerda do Rio Tâmega. -------------- 

As dificuldades existentes, nesta matéria, comprometem a atração 

turística do Concelho e a própria imagem da Cidade. ----------------- 

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

Em resposta ao pedido de informação, acima, exarado, usou da palavra, 

o Senhor Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

1 – As dificuldades acima evidenciadas, no que concerne à circulação 

e estacionamento de autocarros turísticos, na cidade de Chaves, 

prendem-se, fundamentalmente, com o facto de os autocarros terem 

necessidade de circular, na zona do Tabolado, garantindo o transporte 

dos seus utentes para as unidades hoteleiras aí localizadas. -------- 

2 – A solução avançada, pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Moutinho, é, técnica e financeiramente, muito complexa, 

tanto mais que a mesma envolve expropriações. ----------------------- 
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3 – A Cidade dispõe de espaços públicos que podem, facilmente, dar 

resposta ao problema suscitado pelo referido Vereador, nomeadamente, 

a Alameda de S. Roque e, bem assim, o Parque de estacionamento, junto 

ao Museu de Arte Contemporânea “Nadir Afonso”. ---------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

Em vista à resolução do problema, anteriormente, descrito, poder-se-

ia desenhar uma baia de estacionamento público, com paragem para 

passageiros – Autocarros -, na zona de domínio público onde esteve 

instalada a esplanada da antiga “Pensão Jaime”. --------------------- 

  

 

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

Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 

na reunião quando eram 09:50 horas. -------------------------------- 

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

 

 

IV – AUSÊNCIA DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, DRA. PAULA CRISTINA 

BARROS TEIXEIRA SANTOS. --------------------------------------------- 

A Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário do pretérito dia 15-04-2016, por se encontrar doente. ----- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 15 de abril de 2016. --------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, a Vereadora do Partido 

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

virtude de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TEXTOS 

PUBLICADOS NO WEBSITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA 

Nº 35/GAP/16. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Justificação ----------------------------------- 
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1. Considerando que, através de mensagem de correio eletrónica de 

dia 6 de novembro de 2015, dirigida ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal - documento que se anexa para os devidos efeitos – veio, o 

Senhor Joaquim Borges César, contribuinte n.º 141 100 303, com 

residência na Avenida D. João I, 109, 1.º C, em Chaves, solicitar 

autorização para reproduzir alguns textos que se encontram publicados 

no website institucional desta autarquia;--------------------------- 

2. Considerando que, tal solicitação tem por fundamento a 

publicação, a curto prazo, de um livro de fotografias, da autoria do 

requerente, intitulado “Património de Chaves”, o qual fará referência 

à generalidade do património arquitetónico, arqueológico, natural e 

gastronómico existente neste concelho; ----------------------------- 

3. Considerando que, a publicação deste tipo de obras, de carácter 

histórico e cultural, contribuem de sobremaneira para a valorização 

deste território, na medida em que projetam, para o exterior, a cultura 

e o património da região flaviense; -------------------------------- 

4. Considerando que, a divulgação dos textos em referência, tendo 

como princípio orientador a promoção do património da região, 

contribui, também, para incentivar a criação de condições que garantam 

a proteção do interesse público, na medida em que estimulam a 

salvaguarda desse património, muitas vezes exposto a fatores 

prejudiciais à sua manutenção; ------------------------------------- 

5. Considerando que, o Município de Chaves, titular dos direitos 

patrimoniais de autor dos textos constantes no seu website 

institucional, tem o dever de os defender e gerir, em termos que devem 

apenas ser limitados pela salvaguarda dos princípios que respeitem a 

defesa dos direitos e legítimos interesses dos cidadãos, podendo 

autorizar a sua fruição ou utilização, total ou parcial, por terceiros;  

6. Considerando, por último, que ao abrigo do disposto na alínea u) 

do número 1, do artigo 33º, do anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à câmara municipal apoiar atividades de interesse 

para o município, de natureza cultural ou educativa, entre outras. - 

II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Assim, atendendo às razões acima expostas, tomo a liberdade de submeter 

à aprovação do executivo municipal a seguinte proposta: ------------- 

a) Reconhecer o interesse público na publicação da obra “Património 

de Chaves”, da autoria de Joaquim Borges César, aprovando, 

consecutivamente e para o efeito, a minuta da declaração de cedência 

de utilização de textos, a oficializar pelo Município de Chaves, 

conforme matriz em anexo à presente proposta; ---------------------- 

b) Caso a presente proposta seja sancionada pelo órgão competente 

que, desde já, fique legitimado o Presidente da Câmara Municipal, para 

ao abrigo do disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à assinatura da 

referida declaração; ------------------------------------------------ 

c) Por fim, dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada 
ao requerente, expedindo-se, para o efeito, a competente notificação, 

bem como a referida declaração. ------------------------------------ 

Chaves, 20 de abril de 2016 ---------------------------------------- 

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

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura 

Moutinho, tendo tecido, sobre a matéria, em apreciação, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 
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1 – Na minuta de declaração é feita referência a textos, sob a forma 

de anexo, não tendo, porém, tido acesso a tais documentos. ---------- 

2 – Por outro lado, não compreende o teor da presente proposta, até 

porque a informação disponibilizada no site oficial da autarquia pode 

ser, legitimamente, utilizada pelos cidadãos. ----------------------- 

3 – As fontes de informação aí depositadas podem, à partida, ser 

utilizadas pelos cidadãos. ------------------------------------------ 

4 – Trata-se de uma informação de natureza pública. ----------------- 

5 – No entanto, uma coisa parece certa: a utilização dos textos não 

pode ser confundida com a possível alteração do seu conteúdo. ------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

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

tecido os seguintes comentários: ------------------------------------

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

1 – Não entende o pedido apresentado, pelo interessado, até porque o 

mesmo se dedica, regularmente, à atividade fotográfica. ------------- 

2 – A proposta, em apreciação, incide muito mais no acesso aos textos 

oficiais da autarquia e muito menos no que concerne aos seus registos 

fotográficos. ------------------------------------------------------ 

3 – Aparentemente, o pedido formulado evidencia um excesso de zelo, 

por parte do interessado, relativamente ao exercício dos direitos que 

podem estar, em causa. ---------------------------------------------- 

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.2. ALARGAMENTO EXCECIONAL DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “SHIVA BAR. DESPACHO 15/GAP/16. 

PARA RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o explorador do Estabelecimento Comercial denominado 

“SHIVA BAR” veio, através de requerimento com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia n.º 3825, de 08 de abril de 

2016, solicitar autorização, excecional, para a abertura do referido 

estabelecimento comercial, até às 04 horas, para os dias 23 a 25 de 

abril, conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido 

paras todos os efeitos legais e que se anexa ao presente ofício. ---- 

De acordo com o disposto no art. 4º, do Regulamento de Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comercias do Município de Chaves, 

os estabelecimentos comerciais pertencentes ao 2º grupo, situados em 

edifícios de habitação, individual ou coletiva, ou que se localizem 

em zona com prédios destinados ao uso habitacional num raio de 50 

metros, apenas podem adotar o horário de funcionamento entre 8horas e 

as 24horas. --------------------------------------------------------- 

Porém, no pretérito dia 28 de dezembro de 2015, foi aprovado, pelo 

órgão executivo municipal, um regime transitório e excecional, 

passando por permitir que os estabelecimentos comerciais, que se 

enquadrem nas situações previstas no art. 4º do referido Regulamento, 

possam funcionar até às 2horas, durante todos os dias da semana, 

durante o período máximo de 6 meses. -------------------------------- 

O art. 10º, sob a epígrafe “Regime Excecional”, do retrocitado 

Regulamento, prevê que, a requerimento dos interessados, a Câmara 

Municipal poderá aprovar uma proposta de alargamento do horário de 



                                                                F. 89 

                                                                  _____________________ 
 

funcionamento, fixado pelo Regulamento em vigor, para este tipo de 

Estabelecimentos Comerciais. --------------------------------------- 

Considerando que das entidades consultadas, nos termos do previsto no 

nº5, do art. 10º do referido regulamento, a Junta de Freguesia de 

Santa Maria Maior, a DECO e a ACISAT, emitiram parecer favorável ao 

alargamento do horário de funcionamento do Estabelecimento Comercial 

em causa, para o período temporal requerido, conforme documentos que 

se anexam ao presente despacho para todos os efeitos legais; ------- 

Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo como 

credencial legal o disposto no n.º 3, do Artigo 35º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, sempre que o exijam circunstâncias 

excecionais e urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente 

a Câmara, pode o Presidente praticar quaisquer atos da competência 

desta, ficando, todavia, estes sujeitos a ratificação, na primeira 

reunião do executivo realizada após a sua prática; ------------------ 

Considerando que, no caso individual e concreto ora em apreciação, se 

encontram reunidos todos os pressupostos legais decorrentes da 

aplicação de tal norma, a saber: ------------------------------------ 

 Urgência da situação em face dos factos anteriormente descritos; 

 Impossibilidade de realização, em tempo útil, de uma reunião 

extraordinária do executivo municipal, tendo por referência a data da 

entrada dos pareceres das entidades consultadas, bem assim como a data 

do evento mencionado. ----------------------------------------------- 

II – Do Despacho em sentido estrito --------------------------------- 

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

expostas, determino o seguinte: ------------------------------------ 

a)  Autorizar o alargamento, excecional, do respetivo horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado “SHIVA BAR”, nos termos, 

ora, solicitados; -------------------------------------------------- 

b) Que seja notificado o requerente/explorador do estabelecimento 

em causa do teor integral do presente despacho, nos termos do art. 68º 

do Código do Procedimento Administrativo; -------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor do presente 

despacho à Polícia de Segurança Pública; ---------------------------- 

d) Por último, considerando a urgência da situação anteriormente 

evidenciada, deverá o presente assunto ser agendado para a próxima 

reunião ordinária do executivo municipal, a ter lugar no próximo dia 

29 de abril de 2016, em vista à obtenção da necessária e competente 

ratificação da presente decisão, nos termos do disposto no n.º 3, do 

Artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------ 

Chaves, 21 de abril de 2016 ----------------------------------------- 

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

Na ausência do Senhor Presidente ------------------------------------ 

(Arqto. Castanheira Penas) ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido, pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, na 

ausência do Senhor Presidente, do dia 21 de abril de 2016. ---------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 
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1. PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA “DIA MUNDIAL DO 

AMBIENTE”, ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR. INF.19/DAF/AMB/2015 –---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO:--------------------------------------------------------- 

O Dia Mundial do Ambiente é um evento de carácter anual, que pretende 

envolver a comunidade internacional na temática proteção do ambiente, 

sendo comemorado, anualmente, a 5 de junho.------------------------- 

No sentido de dar cumprimento ao solicitado pela Chefe de Divisão de 

Administração e Fiscalização, Dra. Sandra Lisboa, e tratando-se de uma 

ação de sensibilização ambiental, dirigida à comunidade escolar, e 

cuja pretensão se depara com o intuito de contribuir para uma maior 

sensibilização e participação ativa da comunidade escolar, 

nomeadamente no que respeita a questões relacionadas com a proteção 

do ambiente e da saúde humana, serve a presente informação para 

apresentar a respetiva proposta.------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DA INICIATIVA:-------------------------- 
O Dia Mundial do Ambiente é uma ação, que teve início no ano de 1972, 

e que surgiu devido às problemáticas ambientais que foram elencadas, 

por membros participantes, durante a realização da Conferência das 

Nações Unidas Sobre o Ambiente, em Estocolmo, entre os dias 5 e 16 de 

Junho do mesmo ano.--------------------------------------------------  

De uma forma geral, a comemoração desta iniciativa, passa por 

sensibilizar e alertar a comunidade internacional para a necessidade 

urgente de preservar o ambiente, nas suas componentes naturais e 

humanas, considerando a degradação ambiental que se tem vindo a 

assistir ao longo das últimas décadas.------------------------------- 

A data da celebração anual do Dia Mundial do Ambiente, a 5 de Junho, 

marca o dia em que se deu início à Conferência, servindo de ponto de 

partida e de base à seleção e desenvolvimento de ações que tenham como 

objeto, alertar as populações e os governos para a necessidade urgente 

de preservar o meio ambiente.---------------------------------------- 

Em resultado da referida Conferência, foi assinada a Declaração de 

Estocolmo, e onde ficaram estabelecidos 26 princípios que regem a 

proteção do ambiente e da saúde humana.----------------------------- 

O primeiro princípio estabelecido naquela declaração, refere que, “o 

homem tem direito à igualdade, à liberdade e a condições de vida 

satisfatórias, num ambiente cuja qualidade lhe permita viver com 

dignidade e bem-estar, cabendo-lhe o dever solene de proteger e 

melhorar o ambiente para as gerações vindouras”.--------------------- 

No âmbito do princípio 19 da Declaração de Estocolmo, encontra-se 

estabelecido que “é essencial ministrar o ensino, em matérias de 

ambiente, à juventude assim como aos adultos, tendo em devida 

consideração os menos favorecidos, com o fim de lançar as bases que 

permitam esclarecer a opinião pública e fornecer aos indivíduos, às 

empresas e às coletividades o sentido das suas responsabilidades no 

que respeita á proteção e melhoria do ambiente, em toda a sua dimensão 

humana”.------------------------------------------------------------ 

Foi também neste contexto de proteção ambiental que foi dada maior 

importância à temática direito do ambiente, nomeadamente na definição 

de normas e regras que estabelecem a proteção da natureza, do 

património arquitetónico e da saúde humana, com o objetivo de 

salvaguardar as regiões dos efeitos nefastos da poluição e do consumo 

irracional de recursos naturais.------------------------------------ 
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Refira-se que, a emissão de poluição, essencialmente atmosférica, é 

transversal a todas as regiões do Planeta e a todos os cidadãos, na 

medida em que a presença de substâncias na atmosfera propícia a 

ocorrência de fenómenos atípicos da natureza, como é o caso das 

alterações climáticas, e que culminam em danos irreversíveis no 

ambiente e na perda de saúde, de vidas humanas e de bens patrimoniais.- 

O conceito de “educação ambiental”, que surgiu no mesmo seguimento, 

deve ser dirigida aos vários grupos da sociedade, e com o intuito de 

contribuir para uma participação ativa das populações nas questões 

relacionadas com a preservação dos valores ambientais, partindo do 

pressuposto de que, as ações do presente serão as consequências do 

futuro, pois os comportamentos antropomórficos, nocivos ao ambiente, 

manifestam-se sob a forma de poluição.------------------------------- 

A Agência Portuguesa do Ambiente esclarece, na sua página eletrónica 

em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142, que “a 

promoção e a cidadania ambiental visam promover o exercício de boas 

práticas e a participação pública, individual e coletiva para as 

questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável, através da 

conceção e desenvolvimento de estratégias de informação e comunicação, 

assim como de educação e formação, com recurso aos canais e aos meios 

considerados mais adequados, levando em consideração as exigências da 

sociedade de informação e da formação ao longo da vida. De acordo com 

a lei orgânica do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, MAOTE (Decreto-Lei n.º 17/2014, de 4 de Fevereiro), a promoção 

da educação ambiental é veículo estratégico da formação e 

sensibilização dos cidadãos…”.--------------------------------------- 

Deste modo, considera-se que a educação ambiental assume um papel 

importante na promoção eficaz e eficiente das práticas ambientais 

corretas, no âmbito de uma cidadania ambiental1 consciente e 

responsável.-------------------------------------------------------- 

A Lei 19/20142 refere, na alínea d) do artigo 4.º, sob a epígrafe 

«princípios das políticas públicas ambientais», sendo um desses 

princípios designado Princípio da educação ambiental, estabelece que 

“obriga a 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”.------------------------------------------------------------ 

A Constituição da República Portuguesa também aborda a temática 

“ambiente e qualidade de vida”, no artigo 66.º, estabelecendo, na 

alínea g) do n.º 2 que, “para assegurar o direito ao ambiente, no 

quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio 

de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos 

                                                           
1 No âmbito do descrito no n.º 2 do artigo 8.º da Lei de Bases do 

Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril), sob a epígrafe «deveres 

ambientais», a cidadania ambiental consiste “no dever de 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”.--- 
2  A Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril, define as bases da política de 

ambiente, também conhecida por “Lei de Bases do Ambiente”, importante 

documento a nível nacional e que dá cumprimento ao disposto nos artigos 

9.º e 66.º da Constituição da República Portuguesa.------------------ 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142
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cidadãos: promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do 

ambiente”.---------------------------------------------------------- 

Considerando que a comemoração, a nível internacional, do Dia Mundial 

do Ambiente, tem assumido um papel de grande importância, desde a sua 

primeira edição, não só pela introdução da “imagem de um ambiente 

sadio”, mas também pela partilha de experiências e alterações de 

mentalidades, junto da comunidade em geral, tal evento tem sido 

anualmente celebrado, em vários países, e com o verdadeiro intuito de 

conduzir a uma reflexão, por parte de todos os cidadãos, responsáveis 

políticos e organizações internacionais, sobre as principais questões 

e as problemáticas relacionadas com a preservação do ambiente.------- 

No que concerne aos principais objetivos que traçam a comemoração 

desta iniciativa anual, ou seja, o desenvolvimento das temáticas e de 

ações de educação e sensibilização ambiental, destacam-se aqui os 

seguintes:---------------------------------------------------------- 

 O Dia Mundial do Ambiente deve ser desenvolvido, de forma a 

mostrar que as questões ambientais podem ter um lado humano;--------- 

 Incutir aos vários estratos da comunidade que, através das ações 

de defesa do ambiente, podem tornar-se agentes ativos do 

desenvolvimento sustentável, e através de práticas de uma cidadania 

ambiental ativa;---------------------------------------------------- 

 Promover a noção de que, é fundamental que as comunidades e os 

indivíduos alterem as suas atitudes em relação à utilização dos 

recursos naturais;-------------------------------------------------- 

 Advogar parcerias que premeiem garantias de que todas as nações 

e todos os povos possam desfrutar de um futuro mais sadio e 

ecologicamente equilibrado.----------------------------------------- 

Neste sentido, e atendendo aos objetivos aqui elencados, considera-se 

relevante e urgente, reforçar a importância da elaboração de ações de 

educação e sensibilização ambiental, com vista a apelar à definição 

de estratégias transversais a todas as áreas e setores de atividades, 

e através da promoção da preservação do ambiente e dos recursos 

naturais e da saúde humana, considerando que os comportamentos humanos 

são os que mais contribuem para a degradação do ambiente e da qualidade 

de vida das populações.---------------------------------------------- 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA INICIATIVA DE ÍNDOLE AMBIENTAL:--------- 

De uma forma geral, pode considerar-se que a comemoração do Dia Mundial 

do Ambiente, celebrado anualmente a 5 de junho, se enquadra nas 

políticas ambientais de incremento da educação ambiental e cívica dos 

cidadãos, em geral, e da comunidade escolar, em particular, num 

contexto nacional e internacional, de forma a promover a participação 

responsável de todos os intervenientes, em matéria de conservação da 

natureza e de preservação do ambiente.------------------------------- 

Neste sentido, as ações a serem desenvolvidas ao longo da campanha, e 

com vista a atingirem o sucesso que a Organização das Nações Unidas3 

traçou, deverão abordar as temáticas de preservação e conservação da 

natureza e dos recursos naturais, com a premissa de concretização do 

                                                           
3 Tal como foi já anteriormente referido, o Dia Mundial do Ambiente 

teve como plataforma de lançamento, as problemáticas ambientais 

elencadas durante a realização da Conferência das Nações Unidas Sobre 

o Ambiente. Considerando o sucesso que o Dia Mundial do Ambiente 

obteve, desde a sua primeira edição, a Organização das Nações Unidas 

decidiu dar continuidade a esta iniciativa, lançando o repto 

anualmente, a nível internacional, para o apoio e comemoração desta 

iniciativa de índole ambiental.------------------------------------- 
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grande desiderato que se pretende, e que é alcançar um modelo de 

Desenvolvimento Sustentável.---------------------------------------- 

Num contexto municipal, o Dia Mundial do Ambiente, e para atingir o 

sucesso que se pretende com esta iniciativa, a sua implementação deverá 

ser acompanhada de ações pertinentes e que promovam a participação de 

todos os envolvidos, nomeadamente, através da:----------------------- 

 Promoção da participação da comunidade em geral na iniciativa, 

fomentando o desenvolvimento de ações que visem a promoção da defesa 

do ambiente;-------------------------------------------------------- 

 Promoção da participação da comunidade escolar, através de ações 

de educação ambiental que visem o incremento do respeito pelos valores 

ambientais naturais e humanos;-------------------------------------- 

 Divulgação do evento, sua importância e formas de atuação;----- 

 Promoção de ações de sensibilização ambiental, no sentido de 

encorajar a comunidade em geral à adoção de práticas corretas que 

favoreçam a cidadania ambiental.------------------------------------ 

Para a participação e apoio nesta iniciativa, e atendendo à importância 

da participação do público-alvo a quem se dirige, especialmente, este 

evento de índole ambiental, muito concretamente a comunidade escolar, 

é necessário estabelecer os respetivos contactos com os atores locais, 

tendenciais à dinâmica participativa e sequente execução da proposta 

constante da presente informação.------------------------------------ 

Assim, estabelece a ONU que, os organizadores e dinamizadores do Dia 

Mundial do Ambiente, que, neste caso específico e concreto, se trata 

da Câmara Municipal de Chaves, devem assumir as suas funções, no 

sentido de promover ações e campanhas, ao longo de um determinado 

período de tempo, e através das quais se assumem as seguintes 

responsabilidades:-------------------------------------------------- 

 Promoção de ações de esclarecimento sobre as temáticas de 

conservação da natureza e preservação do ambiente, incluindo as 

devidas respostas às questões que são lançadas pelos participantes e 

apoiantes da campanha;----------------------------------------------- 

 Assegurar a total coordenação das referidas ações, no sentido de 

acompanhar a recetividade do público-alvo, bem como orientar as 

temáticas específicas, em função das necessidades e das solicitações 

dos participantes;-------------------------------------------------- 

 Organizar exposições temáticas, no sentido de promover a 

cidadania ambiental, por parte do público-alvo, e assim participar 

ativamente na defesa do ambiente, rumo ao desenvolvimento 

sustentável.-------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA PARA DINAMIZAÇÃO NA INICIATIVA:-------------------------- 
Tal como foi já anteriormente referido, durante as comemorações do Dia 

Mundial do Ambiente, pretende dar-se ênfase às temáticas de 

conservação da natureza e de proteção do ambiente, ambicionando 

contribuir para a alteração de comportamentos, em especial no que toca 

ao respeito pelos valores ambientais naturais, fomentando a redução 

de práticas que provocam fenómenos de poluição e, consequentemente, 

que incrementem a cidadania ambiental ativa.------------------------- 

Assim, salvo melhor opção, considera-se que, para que esta campanha 

possa chegar ao maior número de interessados/participantes, a mesma 

deverá ser desenvolvida ao longo do período de tempo compreendido 

entre os próximos dias 16 de maio e 9 de junho. --------------------- 

Veja-se que, as temáticas relacionadas com a preservação ao ambiente, 

em especial na sua componente dos recursos naturais, têm vindo a 

assumir uma importância cada vez maior, junto dos vários estratos da 

comunidade internacional. Assim, aqui se destaca, uma vez mais, a 



                                                                F. 94 

                                                                  _____________________ 
 

pretensão em dar relevo ao conceito de preservação do ambiente e dos 

recursos naturais, através de ações de informação e sensibilização 

ambiental, dirigidas à comunidade escolar, em especial, o ensino pré-

escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.----------------------------- 

Neste sentido, e dando seguimento ao supramencionado, a ação proposta 

por esta unidade orgânica, DAF, para o Dia Mundial do Ambiente, cuja 

comemoração se propõe entre os dias 16 de maio e 9 de junho, requer o 

envolvimento da comunidade escolar, no sentido de alertar as crianças 

e os docentes para as problemáticas ambientais e de saúde pública 

relacionadas com o consumo excessivo e desenfreado dos recursos 

naturais e o aumento dos fenómenos de poluição, essencialmente por 

ação antropomórfica, contribuindo desta forma para a o incremento da 

consciencialização ambiental daquele grupo-alvo.--------------------- 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO:-------------------------------------------------- 

1. A ação proposta contará com o envolvimento de estabelecimentos 

escolares presentes no Concelho, através dos respetivos agrupamentos 

que, atempadamente, deverão ser contactados para o efeito.----------- 

2. Para a seleção dos estabelecimentos de ensino, esta unidade orgânica 

conta com a colaboração da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Cultural, através do estabelecimento de contactos com os agrupamentos 

escolares respetivos, tal como descreve o ponto anterior.------------ 

3. Pretende-se que os alunos aumentem a sua sensibilidade, face às 

problemáticas atuais, através da elaboração de uma exposição 

itinerante, constituída por 9 cartazes em formato A0, cujas cópias, 

em formato A4, seguem anexas à presente informação/proposta.--------- 

4. Para tal, serão encaminhados para a Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural, em formato digital, os cartazes que servirão de 

mote à iniciativa, com vista a que os agrupamentos possam, 

atempadamente, agendar uma calendarização de visitas, devendo os 

grupos participantes ser divididos por faixas etárias, num máximo de 

20 alunos por cada participação.------------------------------------ 

5. A referida exposição itinerante, será desenvolvida por elementos 

desta unidade orgânica, que através de meio de transporte, se 

deslocarão às escolas, mediante agendamento prévio, entre os dias 16 

de Maio e 9 de junho.------------------------------------------------ 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO:-------------------------------------------------- 

Considerando os objetivos elencados para a iniciativa “Dia Mundial do 

Ambiente”, já referidos anteriormente, a temática da ação a ser 

desenvolvida pelo Município de Chaves terá a designação “Exposição 

Itinerante – Vamos Preservar o Ambiente!”, à semelhança do que já 

sucedeu em anos transatos.------------------------------------------- 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:--------------------------------------------- 
Atendendo ao facto do Município de Chaves pretender aderir, no presente 

ano, ao evento Dia Mundial do Ambiente, iniciativa que objetiva 

sensibilizar os cidadãos em geral e a comunidade escolar para as 

questões relacionadas com a conservação da natureza e com a preservação 

do meio ambiente.--------------------------------------------------- 

Considerando que esta iniciativa é reconhecida, a nível internacional, 

pela sua capacidade de promoção de educação ambiental nos cidadãos, 

responsáveis políticos e organizações internacionais, através do 

envolvimento de todos, no sentido de fomentar o desenvolvimento 

sustentável.-------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de estabelecer contactos, com os 

agrupamentos escolares, através da unidade orgânica com competências 

nesta matéria, DDSC, no sentido de serem atempadamente agendadas as 

datas e horários para a receção da exposição itinerante.------------- 
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Considerando que a ação proposta pelo Município de Chaves, está 

direcionada para a comunidade escolar e que irá desenrolar-se entre 

os dias 16 de Maio e 9 de junho.------------------------------------- 

Considerando a sugestão para a designação da atividade, muito 

concretamente, “Exposição Itinerante – Vamos Preservar o Ambiente!”.-  

Atendendo ao facto da referida ação proposta envolver alguns trabalhos 

e para os quais será necessário o apoio de outras unidades orgânicas, 

nomeadamente, a Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural.-------- 

Considerando, por último, que a participação do Município de Chaves, 

envolve a dinamização de uma exposição itinerante, através da qual 

serão desenvolvidas ações de educação e sensibilização ambiental, com 

o intuito de incentivar atitudes e comportamentos tendentes à 

conservação da natureza e preservação do meio ambiente.-------------- 

PROPOSTA DE ATUAÇÃO:------------------------------------------------- 

Face ao exposto ao longo da presente informação/proposta, com relevo 

especial às temáticas de preservação do ambiente e sua influência na 

qualidade de vida das populações e da saúde humana, sou a propor, 

superiormente, a seguinte estratégia procedimental:------------------ 

1. Seja superiormente aprovada, a participação do Município de 

Chaves no evento “Dia Mundial do Ambiente”, nos moldes e de acordo com 

descrito no ponto 4. da presente informação/proposta; --------------- 

2. Seja superiormente aprovada a dinamização da exposição 

itinerante, dirigida à comunidade escolar, muito concretamente, ensino 

pré-escolar e 1.ª CEB, e através de cartazes, cujas cópias seguem 

anexas à presente informação/proposta;------------------------------ 

3. Seja superiormente sancionada a designação sugerida para a 

iniciativa, muito concretamente, “Exposição itinerante – Vamos 

Preservar o Ambiente!”;--------------------------------------------- 

4. Seja superiormente aprovado o apoio da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural, para o estabelecimento de contactos com os 

agrupamentos escolares, com vista ao agendamento prévio das visitas 

aos estabelecimentos escolares participantes;------------------------ 

5. Aprovação da disponibilização dos serviços desta unidade 

orgânica, Divisão de Administração e Fiscalização, no sentido de 

adotarem a coordenação do evento, em especial, a dinamização da 

exposição itinerante, nos estabelecimentos escolares aderentes.-----  

Atingindo tal desiderato, e considerando as matérias expostas ao longo 

da presente informação/proposta, nomeadamente no que respeita ao 

envolvimento de outra unidade orgânica, e caso haja concordância com 

a estratégia procedimental aqui exarada, sugere-se o encaminhamento 

de cópia desta informação para a DDSC, com o objetivo da mesma dar 

execução ao pedido de colaboração, nos termos preconizados.---------- 

Sendo estas as considerações que, à partida, julgo pertinentes sobre 

o assunto,---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 14 de ABRIL de 2016.----------------------------------------- 

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

(Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ----------------------------------- 

ANEXO: (Cópia dos modelos dos cartazes utilizados para a dinamização 

da exposição itinerante) -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016-04-18. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a estratégia procedimental sugerida nesta 

informação, devendo a mesma ser agendada para a próxima reunião do 

órgão executivo camarário em vista a adoção de decisão consubstanciada 

em autorizar a participação do município de Chaves no evento denominado 

“Dia Mundial do Ambiente”. ------------------------------------------ 
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À consideração superior. -------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 18.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 

2016.04.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes comentários: -------------

1 – Vai votar a favor, sem qualquer reserva, a presente proposta. --- 

2 – Tem, no entanto, a ideia de que o município se deveria envolver 

mais neste tipo de iniciativas, promovendo a qualidade ambiental, 

sendo, neste contexto, importante uma revisão dos locais onde se 

encontram instalados os Ecopontos, sendo ponderada a sua devida 

manutenção e a sua adequada localização, apurando se os mesmos estão 

a servir, convenientemente, os cidadãos flavienses. ----------------- 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria, tecido os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

1 – Dever-se-ia ir mais longe na celebração deste dia – Dia do 

Ambiente. ---------------------------------------------------------- 

2 – O Programa deveria contemplar mais ações, tanto mais que, no 

pretérito ano, o mesmo integrava a realização de uma descida do rio 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

3 – A título exemplificativo, o programa poderia ser enriquecido 

mediante a concretização de uma ação voltada para a prevenção ambiental 

do rio Tâmega. ------------------------------------------------------ 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Há uma modalidade interessante para a promoção de ações de natureza 

ambiental, muito, concretamente, “Bird-watch”. ---------------------- 

2 – Seria importante a Autarquia desenvolver um núcleo de “Bird-watch”, 

destinado à promoção do ambiente e do turismo ambiental, envolvendo, 

simultaneamente, a comunidade educativa, em todas as temáticas 

relacionadas com a área do ambiente. -------------------------------- 

3 – Estas ações têm grande interesse, permitindo a sensibilização dos 

cidadãos para as causas ambientais. --------------------------------- 

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

Em resposta as intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 - Os serviços municipais competentes, dando resposta às preocupações 

evidenciadas, pela Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Barros, irão proceder a uma análise exaustiva, sobre a existência dos 

Ecopontos, pronunciando-se no sentido de saber se o seu grau de 

cobertura é ou não satisfatório e/ou adequado. ---------------------- 

2 – Numa perspetiva geral, concorda com tudo aquilo que foi referido 

relativamente à riqueza temática do programa e respetivas ações, nele, 

contempladas. ------------------------------------------------------ 

3 – No entanto, os poderes públicos não podem dar resposta a todas as 

situações, sendo certo que a sociedade civil também deverá tomar 
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iniciativas que possam valorizar e dignificar os bens e os valores 

ambientais. -------------------------------------------------------- 

4 – Uma associação ambiental, por hipótese, poderia promover ações, 

desta natureza, nomeadamente, a limpeza das margens do rio Tâmega. -- 

5 – No entanto, tal dinâmica ainda não existe no nosso Concelho. ---- 

6 – Relativamente à iniciativa sugerida, pelo Vereador do Partido 

Socialista, Dr. Francisco de Melo, consubstanciada na criação de um 

núcleo “Bird-watch”, embora meritória, torna-se complexa de 

operacionalizar, sem o envolvimento do movimento associativo, não 

podendo, a Autarquia, assumir toda a responsabilidade pela criação e 

dinamização deste projeto. ------------------------------------------ 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Não se exige que as instituições públicas façam tudo. ----------- 

2 – No entanto, as mesmas devem ser os motores dinamizadores deste 

tipo de ações, e nas diversas áreas relevantes de intervenção. ------ 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Nestas áreas de intervenção, nomeadamente, na área do ambiente, a 

Autarquia deve e pode ser motor, embora as ações devam ser 

desenvolvidas, com inteiro profissionalismo, não ficando ao sabor das 

boas vontades. ------------------------------------------------------ 

2 – É muito importante tudo aquilo que possa ser feito, no sentido da 

criação de bons exemplos e/ou boas práticas de preservação ambiental, 

em vista a alertar a própria consciência coletiva e de cidadania. --- 

3 – O Município deve ser sempre parceiro na promoção de ações, neste 

domínio, como em outros, as quais são, inquestionavelmente, de 

relevante interesse público. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

EXECUTADO: ANA LEONOR GOMES DE MORAIS. INFORMAÇÃO Nº. 41/DAF/16. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 3972, datado do pretérito 

dia 13/04/2016, Maria José Branco dos Santos vem requerer que seja 

autorizado o pagamento em prestações do valor que se encontra em dívida 

e referente a consumos de água efetuados e não pagos. -------------- 

2. De acordo com o certificado de dívida enviado a estes serviços, 

na presente data encontra-se em dívida o montante total de 562.10€, 

correspondendo 55.80€ a custas de processo e 26.94€ a juros de mora. 

3. Sendo certo que os consumos em causa, são imputados a Pedro 

Manuel Rodrigues Pinheiro, enquanto titular do contrato de 

fornecimento referente ao respetivo local de consumo. --------------- 

4. Assim, sobre a matéria cumpre-me informar o seguinte, a saber: 

II - Enquadramento Legal -------------------------------------------- 

1. No caso individual e concreto em apreciação, encontrando-se a 

dívida em causa em processo executivo, de facto é possível requerer o 
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pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, mediante 

requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 

fiscal, de acordo com o disposto no nº1, do art. 196º do CPPT. ----- 

2. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. -------------------------- 

3. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

nº 8, da retrocitada disposição legal. ------------------------------ 

4. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ----------------------------------- 

5. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

6. Na presente data, encontra-se em dívida o valor de 479.36 €, 

acrescido de 26.94€ a título de juros4 e 55.80€ a título de custas com 

o processo de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local. ------- 

7. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento, em 5 

prestações mensais. ------------------------------------------------- 

8. Considerando que, de acordo com o estatuído na parte final, do 

n.º 2, do artigo 198º, do CPTT, o pagamento da primeira prestação deve 

ser efetuado no mês seguinte àquele em que for notificado o despacho, 

a primeira prestação dever-se-á vencer em maio de 2016 e as seguintes 

nos meses subsequentes. --------------------------------------------- 

9. Importa, no entanto, referir que a dívida se encontra em nome 

de Pedro Manuel Rodrigues Pinheiro, pessoa diferente da ora 

requerente. -------------------------------------------------------- 

10. Trata-se, portanto, de uma assunção de dívida por terceiro, pelo 

que se torna necessário verificar se o quadro legal em vigor e 

aplicável sobre a matéria, prevê a possibilidade desta figura 

jurídica. ---------------------------------------------------------- 

11. Ora, o n.º 8, do artigo 196º, do CPPT, dispõe, expressamente, 

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

“Podem beneficiar do regime previsto neste artigo os terceiros que 

assumam a dívida, ainda que o seu pagamento em prestações se encontre 

autorizado, desde que obtenham autorização do devedor ou provem 

interesse legítimo e prestem, em qualquer circunstância, garantias 

através dos meios previstos no n.º 1 do artigo 199.º.” ------------- 

                                                           
4 Sendo certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à 

eventual aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos 

juros de mora, bem como de outras dívidas que a requerente possa vir 

a contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 
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12.  Por sua vez, o n.º 9, da retrocitada disposição legal, 

determina, expressamente, que a assunção da dívida nos termos do número 

anterior não exonera o antigo devedor, respondendo este solidariamente 

com o novo devedor, e, em caso de incumprimento, o processo de execução 

fiscal prosseguirá os seus termos contra o novo devedor. ----------- 

13.  Chegados aqui, facilmente se conclui que é possível a assunção 

de dívidas objeto de processo de execução fiscal, por parte de 

terceiros, desde que o devedor tenha dado a sua autorização, ou o 

peticionário demonstre ter legítimo interesse em tal assunção, o que 

nos parece, salvo melhor opinião, ser o caso, em face da sua condição 

de arrendatária do imóvel em causa. -------------------------------- 

III – Propostas ----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Numa primeira fase, deverá o presente assunto ser agendado para 

a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista a ser adotada 

decisão consubstanciada na autorização da assunção da dívida, em 

causa, por parte de Ana Leonor Gomes de Morais, ao abrigo do disposto 

no n.º 8, do artigo 196º, do CPPT, bem como o deferimento do pagamento 

do valor em dívida em prestações, de acordo com o seguinte plano de 

pagamento, a saber: ------------------------------------------------- 

N.º Valor Vencimento 

1 107.16€ 08/05/2016 

2 107.00€ 08/06/2016 

3 107.00€ 08/07/2016 

4 107.00€ 08/08/2016 

5 107.00€ 08/09/2016 

b) Sequencialmente, deverá a interessado ser notificada, nos termos 

do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

c) Deverá, ainda, ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, aos serviços municipais responsáveis pela condução de 

processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia Local; -------- 

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

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

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

Chaves, 20 de abril de 2016. ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2016.04.20. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. Sugere-se que este assunto 

seja agendado para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 

adoção de deliberação, nos termos constantes desta informação. À 

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

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

DELGADO DE 21.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 

2016-04.22. ------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. ANULAÇÃO DE DÍVIDA DE ÁGUA E EXTINÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL: - SANTANDER TOTTA. INFORMAÇÃO Nº. 43/DAF/2016. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços desta 

Autarquia Local n.º 14411, datado do pretérito dia 23 de dezembro de 

2015, o banco Santander Totta veio requerer a anulação de duas faturas 

relativas a consumo de água, identificadas com os números 

079151000000108, com o valor de 5277,17€ e 079151000000109, com o 

valor de 2.81€, datadas, respetivamente, dos dias 21/09/2015 e 

05/10/2015. -------------------------------------------------------- 

2. Para o efeito, alega ter rescindido o respetivo contrato de 

consumo no dia 29 de setembro de 2014, tendo procedido ao envio, em 

simultâneo, da contagem registada pelo contador de água, pelo que 

solicita, ainda, que seja feito o acerto do valor devido àquela data.  

3. Posteriormente, veio a ser apresentada, pelo requerente, oposição 

à execução fiscal instaurada para cobrança coerciva dos valores supra 

referidos - Processo n.º 312986 - mantendo, para o efeito, a mesma 

argumentação, ou seja, que o contrato de fornecimento referente aos 

consumos que se pretendem cobrar, foi rescindido no dia 29 de setembro 

de 2014. ------------------------------------------------------------ 

4. O requerente, junta, para o efeito prova documental do pedido de 

rescisão do contrato de fornecimento em causa, no caso, cópia do e-

mail enviado, bem como arrola duas testemunhas. -------------------- 

5. Sobre esta matéria, importa, ainda, referir que o requerente já 

tinha enviado para estes serviços, em anexo ao requerimento do dia 23 

de dezembro de 2015, copia do relatório de entrega do e-mail a 

rescindir o contrato. ---------------------------------------------- 

6. Através da Informação n.º 64/DAR/2016, a Divisão de Águas e 

Resíduos veio pronunciar-se sobre o presente assunto, invocando que 

apenas tomou conhecimento do pedido de rescisão, em causa, no dia 2 

de outubro de 2015, tendo dado seguimento ao mesmo logo de imediato. 

7. Mais confirma que a leitura registada em setembro de 2015 se 

refere ao período que vai de maio de 2014 a setembro de 2015. ------ 

II – Do direito ---------------------------------------------------- 

a) Da denúncia do contrato de fornecimento de água e respetivos 

efeitos ------------------------------------------------------------ 

1. Conforme decorre do n.º 1, do artigo 144.º, do Regulamento 

municipal dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, em vigor 

no Concelho de Chaves, os utilizadores podem denunciar a todo o tempo 

os contratos de abastecimento de água, recolha de águas residuais e 

de gestão de resíduos sólidos que tenham celebrado por motivo de 

desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem, por escrito, 

à Entidade Gestora. ------------------------------------------------ 

2. Sendo certo que a norma regulamentar supra evidenciada, decorre 

do preceituado no artigo 64º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20/08, 

disposição legal que aponta no mesmo sentido. ---------------------- 

3. Atenda-se ao facto da norma em causa não exigir que a comunicação 

seja feita por via postal. ----------------------------------------- 
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4. Tanto mais que o n.º 2, do artigo 26º, do Decreto-lei n.º 135/99, 

de 22/04, diploma legal que aprovou as medidas de modernização 

administrativa, determina, expressamente, que “a correspondência 

transmitida por via electrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte 

de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos 

particulares, idêntico tratamento”. -------------------------------- 

5. Por sua vez, o n.º 1, do retrocitado artigo, dispõe que os 

serviços e organismos da Administração Pública devem assegurar a 

gestão eficaz do correio eletrónico disponibilizado aos cidadãos e 

entidades públicas e privadas. ------------------------------------- 

6. Ora, da análise do processo verifica-se, desde logo, que o 

requerente enviou, de facto, e-mail no dia 29 de julho de 2014, 

requerendo a rescisão do contrato de fornecimento em causa, e que o 

mesmo foi lido no mesmo dia, por volta das 10h49, pelos serviços do 

Município de Chaves, conforme relatório de entrega, documentos cujo 

teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos 

legais e que se encontram anexados ao presente processo 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

7. Da leitura e análise dos elementos constantes do processo 

administrativo, é plausível concluir que o e—mail, em causa, não 

obstante ter sido recebido, não foi devidamente encaminhado para a 

unidade orgânica responsável. -------------------------------------- 

8. Sendo certo que tal lapso não pode, sob qualquer pretexto, ser 

imputado ao requerente. -------------------------------------------- 

9. Por outro lado, por força do disposto no n.º 2, do artigo 64º, 

do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20/08, nos 15 dias subsequentes à 

denúncia do contrato de fornecimento de água, os utilizadores devem 

facultar a leitura do contador instalado, produzindo a denúncia 

efeitos a partir dessa data. ---------------------------------------- 

10.  Não sendo possível a leitura mencionada no ponto anterior por 

motivo imputável ao utilizador, este continua responsável pelos 

encargos entretanto decorrentes. ----------------------------------- 

11. Após uma análise cuidada das normas supra referidas, retiram-se 

duas conclusões, a saber: ------------------------------------------- 

a) A denúncia produz efeitos a partir da leitura do contador 

efetuada pelos serviços, a qual deve ter lugar nos quinze dias 

subsequentes à denúncia do contrato; ------------------------------- 

b) A responsabilidade pelos encargos entretanto decorrentes, só pode 

ser imputada ao consumidor final, em caso deste último impedir, por 

qualquer forma, a leitura do contador. ----------------------------- 

12. Ora, no caso individual e concreto, o requerente denunciou o 

contrato de fornecimento, enviando, para o efeito, leitura do contador 

de água. ------------------------------------------------------------ 

13. Sendo certo que, nos quinze dias subsequentes, não foi realizada 

qualquer leitura do contador, devendo-se tal situação, como resulta 

do conteúdo dos documentos constantes no presente processo, à inércia 

da entidade gestora, no caso, a Câmara Municipal de Chaves. --------- 

14. Considerando que a relação que ligava o requerente à entidade 

gestora era titulada pelo contrato de fornecimento, cujos efeitos 

cessaram com a respetiva denúncia, a qual, em face da inércia da 

entidade gestora, produziu efeitos decorridos 15 dias da comunicação 

da mesma, não nos parece legítimo vir agora a Câmara cobrar valores 

referentes a consumos registados após tal cessação. ----------------- 

15. Atenda-se, contudo, que a realização de consumos de água em 

momento posterior à cessação da relação contratual que ligava o 

requerente à entidade gestora, sempre se deverá considerar violadora 

do disposto no n.º 2, do artigo 71º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 
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20/08, uma vez que não existia contrato de fornecimento que legitimasse 

tal consumo. -------------------------------------------------------- 

16.  Sendo certo que o uso indevido ou dano a qualquer obra ou 

equipamento dos sistemas públicos, por parte dos proprietários de 

edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos 

serviços, é sancionada com coima com coima de (euro) 1.500,00 a (euro) 

3.740,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 7.500,00 a (euro) 

44.890,00, no caso de pessoas coletivas. --------------------------- 

b) Da revisão do ato tributário ---------------------------------- 

1. Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 10º, do CPPT, 

conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-lei n.º 433/99, de 26 

de outubro e ulteriores alterações, a Câmara Municipal de Chaves pode 

proceder à revisão oficiosa do ato tributário. ---------------------- 

2. Nos termos do n.º 1, do artigo 78º, da Lei Geral Tributária, a 

revisão do ato tributário pode ser realizada por iniciativa da 

administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação 

ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento 

em erro imputável aos serviços. ------------------------------------- 

3. Determinando-se, na sequência da retrocitada revisão, a 

existência de erro imputável aos serviços, poderá ser anulada a 

respetiva dívida e, consequentemente, extinto o processo de execução 

fiscal, com base no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, 

do CPPT. ------------------------------------------------------------ 

III – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na anulação da dívida do 

requerente, na parte correspondente aos consumos efetuados após a 

denúncia do contrato de fornecimento em causa, com a consequente 

extinção do processo de execução fiscal que tem como objeto tais 

valores, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 10º, 

do CPPT, conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-lei n.º 

433/99, de 26 de outubro e ulteriores alterações, considerando que, 

no caso individual e concreto, à data de instauração de tal processo 

não se encontravam reunidos todos os pressupostos legalmente exigidos 

para a sua instauração; --------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, em vista a que os mesmos encetem as diligências tendentes à 

operacionalização de tal deliberação, bem como à Divisão de Águas e 

Resíduos, para conhecimento; --------------------------------------- 

c) Simultaneamente, dever-se-á notificar o requerente, nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------------------ 

d) Por último, dever-se-á ponderar a instauração de processo de 

contraordenação ao proprietário do imóvel em causa, por eventual 

violação do disposto no n.º 2, do artigo 71º, do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20/08. ------------------------------------------------ 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 

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

Chaves, 18 de abril de 2016 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ------------------------------------------ 
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Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------- 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2016.04.20. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. Sugere-se que a mesma seja 

agendada para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista 

à adoção de decisão nos termos ora sugeridos – anulação da dívida do 

requerente, na parte correspondente aos consumos efetuados após 

denúncia do contrato de fornecimento em causa, com a consequente 

extinção do respetivo processo de execução fiscal -. À consideração 

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

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

DELGADO DE 21.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 

2016-04.22. ------------------------------------------------------- 

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1.PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – 

LISTA DEFINITIVA. INFORMAÇÃO Nº16/2016-SE Nº14.---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Findo o período de audiência dos interessados, no dia 5 de fevereiro, 

no âmbito do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo para 

o Ensino Superior para o ano letivo 2015/2016, foram ponderadas todas 

as eventuais observações apresentadas pelos candidatos, nos termos do 

ponto 2, do artigo 13º, do Regulamento vigente. --------------------- 

Na fase de avaliação dos processos submetidos, de forma a elaborar a 

lista provisória, sancionada na informação nº 14/2016 – SE nº07, do 

pretérito dia 7 de janeiro, todas as candidaturas foram analisadas de 

acordo com o artigo 4º e artigo 5º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, onde são 

explanadas as condições de candidatura e a apresentação da 

candidatura. Os candidatos que não cumprem os requisitos exigidos nos 

artigos citados, são automaticamente excluídos do programa. ---- 

É importante referir que, considerando a fragilidade financeira de 

alguns agregados familiares que possam eventualmente estar a passar, 

e não querendo incorrer na exclusão de alguns candidatos que por falta 

de atenção ou por falta de informação, não tenham anexado todos os 

documentos exigidos no Regulamento vigente, durante a fase de análise 

das candidaturas e após o termo do período de submissão das mesmas, 

foi solicitado a todos os candidatos, via correio electrónico e no 

prazo de 5 dias úteis, o envio de documentos em falta, de forma a dar 

mais uma oportunidade de completarem o seu processo de candidatura. 
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Todos os candidatos excluídos ao abrigo do artigo 11º, alínea b), não 

responderam ou não enviaram a totalidade do que era solicitado. ----- 

2. DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS  

Foram rececionadas 5 alegações sobre a decisão de análise da lista 

provisória, e compulsados todos os argumentos apresentados e de forma 

a elaborar a lista definitiva: ------------------------------------ 

a) A candidata Andreia Filipa Rodrigues Silva, excluída ao abrigo da 

alínea b), do artigo 4º do Regulamento, “Terem ingressado no ensino 

superior com média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 13 valores, vem manifestar-se da decisão 

alegando não concordar com a fixação da média de ingresso em 14 valores 

e demonstrando descontentamento pela decisão. (Documento 1); ------- 

Considerando que, o Regulamento do Programa existe para orientação dos 

candidatos e o mesmo deverá ser consultado antes da efetivação da 

candidatura, e que serve para os serviços técnicos terem uma base e 

normas que deverão ser seguidas de forma transparente e que transmitam 

igualdade em todos os casos, não podendo ser fixados novos limites 

consoante cada caso. Pelo exposto, é mantido o sentido da sua exclusão;  

b) A candidata Emília Rodrigues Monteiro, excluída ao abrigo da alínea 

d), do artigo 4º, do Regulamento, “Terem obtido aproveitamento escolar 

no ano anterior, tal como definido no nº 1, do artigo 8.º, do presente 

Regulamento, caso tenham estado matriculados no ensino superior no ano 

letivo anterior àquele para que requerem a bolsa.” – a candidata não 

obteve aproveitamento no ano transato, alega a situação económica do 

agregado familiar e o estado de saúde da mãe (Documento 2); --------- 

Considerando que, no artigo 4º do regulamento são explanados os 

critérios de admissibilidade ao Programa e que terão de ser cumpridos 

cumulativamente, não cumprindo a candidata a alínea d), é mantido o 

sentido da sua exclusão; -------------------------------------------- 

C) A candidata Bárbara Sofia Nogueira Dias, excluída ao abrigo da 

alínea b), do artigo 4º do Regulamento, “Terem ingressado no ensino 

superior com média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 13,3 valores, alega a sua situação económica e 

o facto de ser um agregado monoparental com algumas dificuldades 

(Documento 3); ----------------------------------------------------- 

Considerando que, no artigo 4º do regulamento são explanados os 

critérios de admissibilidade ao Programa e que terão de ser cumpridos 

cumulativamente, não cumprindo a candidata a alínea b), é mantido o 

sentido da sua exclusão; -------------------------------------------- 

d) A candidata Jéssica Lopes da Silva, excluída ao abrigo da alínea 

b), do artigo 11º, do Regulamento, “Não entreguem os documentos 

exigidos no número 3 do artigo 5º.” – foi solicitado à candidata no 

dia 14 de dezembro de 2015, alguns esclarecimentos sobre o seu processo 

e documento comprovativo do seu aproveitamento escolar no ano letivo 

transato. No dia 15 de dezembro a candidata respondeu ao solicitado, 

mas, não enviou o documento do seu aproveitamento escolar, alegando 

que os serviços sociais da Instituição de Ensino Superior apontavam 

para um prazo de 10 dias para estar pronto (Documento 4); ----------- 

Considerando que, apesar da candidata reconhecer o motivo da sua 

exclusão e de ter enviado, já na fase de audiência dos interessados, 

o documento em falta, que lhe permitiu ser uma candidata que reúne 

todas as condições exigidas em regulamento para lhe poder ser atribuída 

uma bolsa de estudo municipal, o mesmo só aconteceu após o período 

legal de avaliação das candidaturas, pelo que é mantido o sentido da 

sua exclusão ao abrigo da alínea c), do artigo 11º.------------------ 

e) O candidato Rúben Filipe Natário Dias, excluído ao abrigo da alínea 

b), do artigo 11º, do Regulamento, “Não entreguem os documentos 



                                                                F. 105 

                                                                  _____________________ 
 

exigidos no número 3 do artigo 5º.”, vem alegar através da mãe, Inês 

Dias, as dificuldades económicas do agregado e os bons resultados 

académicos que o filho tem vindo a demonstrar. Mais acrescenta que o 

correio eletrónico onde lhe era solicitado documentos em falta, não 

foi rececionado pois foi encaminhado para spam (documento 5). ------- 

Considerando que, apesar do candidato reunir todas as condições 

exigidas em regulamento para atribuição de bolsa de estudo municipal, 

os documentos de avaliação da sua candidatura foram enviados fora do 

prazo estabelecido, não cumprindo o estipulado no ponto 3, do artigo 

5º, pelo que é mantido o sentido da sua exclusão ao abrigo da alínea 

c) do artigo 11º.---------------------------------------------------- 

f) A candidata Andreia Filipa Teixeira Oliveira, excluída ao abrigo 

da alínea b), do artigo11º do Regulamento, “Não entreguem os documentos 

exigidos no número 3 do artigo 5º”, informa que o não envio dos 

documentos solicitados se deveu ao facto de a Segurança Social em 

Chaves e a Repartição das Finanças a terem informado de não eram 

necessários os documentos pedidos pela Câmara Municipal e que eram 

suficientes os que tinha apresentado (Documento 6). ----------------- 

Considerando que, o Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo encontra-se publicado em Diário da República e baseia-se em 

regulamentação própria, não podendo ser interpretado por outras 

instituições de forma errónea e baseado em interpretações pessoais, a 

candidata deveria ter apresentado os documentos que lhe foram 

solicitados independentemente do que lhe tinha sido comunicado por 

entidades externas ao programa. Assim e apesar de a candidata reunir 

todas as condições exigidas para atribuição de bolsa de estudo, não 

cumpriu o estipulado no ponto 3, do artigo 5º, pelo que é mantido o 

sentido da sua exclusão ao abrigo da alínea c) do artigo 11º. ------ 

g) Os candidatos, Nádia Filipa Esteves, Luís Miguel Ramos e Hugo Filipe 

Cunha Cabeleira, aptos a atribuição de bolsa de estudo na lista 

provisória, enviaram para os serviços de Educação documentos dos 

serviços sociais da Instituição Superior que frequentam e onde lhes 

foi atribuída bolsas de estudo superiores a €200 (duzentos euros) 

mensais. ----------------------------------------------------------- 

Nesta sequência, foi comunicado aos candidatos que, de acordo com o 

ponto 4, do artigo 3º do regulamento, “Caso o candidato usufrua de 

algum tipo de Bolsa de estudo de outra Instituição, a mesma poderá ser 

acumulável com a da Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca 

ultrapasse os €200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.”, teriam 

de optar por uma das bolsas de estudo e se, caso entendessem desistir 

da bolsa do Município teriam de o fazer por escrito. ---------------- 

Não havendo qualquer resposta neste sentido, e de acordo com o artigo 

referido, é do meu entender, excluir os candidatos da bolsa de estudo 

municipal, passando assim a fazerem parte da lista de excluídos ao 

abrigo do ponto 4, artigo 3º. -------------------------------------- 

h) A candidata Rita Pereira Martins, apta a atribuição de bolsa de 

estudo na lista provisória, não enviou o documento comprovativo dos 

Serviços Sociais da Universidade que frequenta, da sua situação de 

bolseira ou não, dentro do prazo exigido, pelo que se propõe que a 

candidata seja incluída na lista de excluídos ao abrigo da alínea h), 

do artigo 11º. ----------------------------------------------------- 

i) As candidatas Inês Hostilina Paiva Marcos e Ana Carvalho Alves, 

aptas a atribuição de bolsa de estudo na lista provisória, não 

apresentaram os documentos exigidos na comunicação da lista 

provisória, nomeadamente, requerimento devidamente preenchido e 

assinado; declaração dos Serviços Sociais da Instituição de Ensino 

Superior que frequenta, a comprovar se é detentor ou não de uma bolsa 
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de estudo e o montante que lhe foi atribuído; cópia do NIB/IBAN; que 

deveriam enviar no prazo de 10 dias úteis. ------------------------- 

Não havendo qualquer resposta por parte das candidatas, propõe-se a 

sua inclusão na lista de excluídos ao abrigo da alínea h), do artigo 

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

3. PROPOSTA -------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e em coerência com as razões de facto em cima 

enunciadas, tomo a liberdade de submeter à consideração de V. Exª. a 

seguinte proposta e procedimento: ---------------------------------- 

1) Relativamente aos candidatos que em sede de Audiência Prévia dos 

interessados, que apresentaram um conjunto de observações relativas 

ao sentido de decisão perfilhada na lista provisória, propõe-se: --- 

- Excluir a candidata Andreia Filipa Rodrigues Silva, ao abrigo da 

alínea b), artigo 4º; ---------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Emília Rodrigues Monteiro, ao abrigo da alínea 

d), artigo 4º; ----------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Bárbara Sofia Nogueira Dias, ao abrigo da alínea 

b), artigo 4º; ----------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Jéssica Lopes da Silva, ao abrigo da alínea c), 

artigo 11º; -------------------------------------------------------- 

- Excluir o candidato Rúben Filipe Natário Dias, ao abrigo da alínea 

c), artigo 11º; ---------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Andreia Filipa Teixeira Oliveira, ao abrigo da 

alínea c), artigo 11º; --------------------------------------------- 

- Incluir os candidatos Nádia Filipa Esteves, Luís Miguel Ramos e Hugo 

Filipe Cunha Cabeleira, na lista de excluídos ao abrigo do ponto 4, 

artigo 3º; --------------------------------------------------------- 

- Incluir a candidata Rita Pereira Martins na lista de excluídos ao 

abrigo da alínea h), artigo 11º; ----------------------------------- 

- Incluir as candidatas Inês Hostilina Paiva Marcos e Ana Carvalho 

Alves, na lista de excluídos ao abrigo da alínea h), artigo 11º. --- 

2) Que seja aprovada a lista definitiva dos candidatos admitidos para 

a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, conforme 

anexo I; ----------------------------------------------------------- 

3) Que seja aprovada a lista definitiva dos candidatos excluídos, 

conforme anexo II; ------------------------------------------------- 

4) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para emissão do respetivo compromisso, em cumprimento com 

a LCPA, cuja rubrica orçamental é a 05.08.03. sabendo que o valor 

total anual previsto de bolsas a atribuir será de € 22.188 (vinte e 

dois mil, cento e oitenta e oito euros); --------------------------- 

5) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação; -------------------------------- 

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

Chaves: 10 de fevereiro de 2016 ------------------------------------ 

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

(Drª. Zuleika Alves) ----------------------------------------------- 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Documento 1; ----------------------------------------------------- 

- Documento 2; ----------------------------------------------------- 

- Documento 3; ----------------------------------------------------- 

- Documento 4; ----------------------------------------------------- 

- Documento 5; ----------------------------------------------------- 

- Documento 6; ----------------------------------------------------- 

- Anexo I; --------------------------------------------------------- 

- Anexo II; -------------------------------------------------------- 

- Anexo III; ------------------------------------------------------- 
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- Listagem das Bolsas a atribuir ----------------------------------- 

- Regulamento do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior ---------------------------------------------- 

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ENSINO -

SUPERIOR ----------------------------------------------------------- 

Lista de Candidatos Admitidos – Ano letivo 2015/2016 ---------------- 

Nº Nome Objeto da 

candidatu

ra 

Decisão da análise Ordenação do 

candidato(a) 

1 Carina Raquel 

Carvalho Maia 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

2 Daniel Filipe Azevedo 

Gomes da Costa 

Renovação Apto a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

3 Filipa João da Silva 

Santos Ribeiro de 

Jesus 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

4 Íris Nadine de Rosa 

Pinto 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

5 Joana Maria Lopes 

Barroco 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

6 João Luís faria Borges Renovação Apto a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

7 Mafalda Teixeira 

Alves 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

8 Patrícia Crespo Braga Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

9 Ricardo Filipe Moço 

Coutinho 

Renovação Apto a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

10 Solange Filipa Russo 

Moreira 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

11 Soraia Raquel Castro 

Dores 

Renovação Apta a renovação da bolsa de 

estudo atribuída no ano 

transato 

- 

12 Daniel Jorge Pires da 

Silva Lopes 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

1ª (-4,8) 

13 Susana Alves Ferreira 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 2º (27,25) 

14 Rafael Nascimento 

Reis 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

3º (59,34) 

15 Luís Carlos Rodrigues 

Alves 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

4º (82,87) 

16 Pedro Pinto Mendes 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 5º (168,03) 

17 Sofia Ferreira da 

Cunha 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

6º (5143,38) 

18 Sara Pires Félix 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 7º (5296,25) 

19 Lisa Marina Fontes 

Delgado 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 8º 

(11354,26) 

20 Maria Inês Pinto 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

9º 

(12314,18) 



                                                                F. 108 

                                                                  _____________________ 
 
21 João Luís Gonçalves 

Pinto 

 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 10º 

(12314,24) 

22 Joana Alexandra 

Almeida dos Reis 

1ª vez Reúne todas as condições 

exigidas do Regulamento 

11º 

(12344,80) 

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ENSINO 

SUPERIOR ----------------------------------------------------------- 

Lista de Candidatos Excluídos – Ano letivo 2015/2016 --------------- 

Nº Nome Decisão da análise 

1 Ana Carvalho Alves Excluída ao abrigo da alínea h), artigo 11º, “Prestem 

falsas declarações, tanto por inexatidão como por omissão, 

no processo de candidatura”- a candidata não enviou os 

documentos requeridos em fase de audiência prévia dos 

interessados (requerimento assinado e preenchido, cópia 

do IBAN e documento comprovativo da sua situação como 

bolseira dos serviços sociais da Instituição que 

frequenta), pelo que foi incluída na lista de excluídos 

por iniciativa dos serviços de Educação. 

2 Andreia Filipa 

Rodrigues Silva 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 4º do 

Regulamento, “Terem ingressado no ensino superior com 

média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 13 valores 

3 Andreia Filipa 

Teixeira Oliveira 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo11º do 

Regulamento, “Entreguem o processo de candidatura fora do 

prazo estabelecido”- a candidata apenas entregou 

documentos em falta na audiência prévia dos candidatos 

4 Bárbara Sofia 

Nogueira Dias 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 4º do 

Regulamento, “Terem ingressado no ensino superior com 

média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 13,3 valores 

5 Bruno Alexandre 

Ribeiro Soares 

Excluído ao abrigo do ponto 4, artigo 3º, “Caso o candidato 

usufrua de algum tipo de Bolsa de estudo de outra 

Instituição, a mesma poderá ser acumulável com a da Câmara 

Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse os 

€200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.” – o 

candidato foi contatado no dia 26/11/2015, onde lhe foi 

explicado que usufruindo uma bolsa mensal superior a € 

200, teria de optar pela bolsa do Município ou pela bolsa 

dos Serviços Sociais da Instituição que frequenta. Não foi 

obtida qualquer resposta o que pelo artigo supracitado é 

excluído do programa, uma vez que lhe foi atribuída uma 

bolsa mensal pela Universidade de € 311,20. 

6 Carolina Leite 

Cerqueira 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo11º do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º”. 

7 Cláudia Sofia Dias 

Rua 

Excluída ao abrigo da alínea f), do artigo 4º do 

Regulamento, “O valor dos bens patrimoniais não poderá ser 

superior a €75.000,00 (setenta e cinco mil euros)” – O 

valor patrimonial do agregado é de € 170.827,20 

8 Cláudia Vilaça 

Soares 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 4º do 

Regulamento, “Terem ingressado no ensino superior com 

média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 13,2 valores 

9 Emília Rodrigues 

Monteiro 

Excluído ao abrigo da alínea d), do artigo 4º, do 

Regulamento, “Terem obtido aproveitamento escolar no ano 

anterior, tal como definido no nº 1, do artigo 8.º, do 

presente Regulamento, caso tenham estado matriculados no 

ensino superior no ano letivo anterior àquele para que 

requerem a bolsa.” – a candidata não obteve aproveitamento 

no ano transato 

10 Hélio Martins Gil Excluído ao abrigo do ponto 4, artigo 3º , “Caso o 

candidato usufrua de algum tipo de Bolsa de estudo de 

outra Instituição, a mesma poderá ser acumulável com a da 

Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse 

os €200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.” – o 

candidato usufrui de uma Bolsa dos Serviços Sociais da 
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Instituição de Ensino Superior que frequenta no valor 

mensal de € 251,40 

11 Hugo Filipe Cunha 

Cabeleira 

Excluído ao abrigo do ponto 4, artigo 3º, “Caso o candidato 

usufrua de algum tipo de Bolsa de estudo de outra 

Instituição, a mesma poderá ser acumulável com a da Câmara 

Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse os 

€200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo”- o 

candidato encontrava-se apto a atribuição de bolsa na 

lista provisória mas na fase de audiência prévia dos 

interessados e comprovando que usufruiu de uma bolsa 

superior a €200, não manifestou vontade de desistir de 

nenhuma das bolsas pelo que foi incluído na lista de 

excluídos por iniciativa dos serviços de Educação. 

12 Inês Hostilina 

Paiva Marcos 

Excluída ao abrigo da alínea h), artigo 11º, “Prestem 

falsas declarações, tanto por inexatidão como por omissão, 

no processo de candidatura”- a candidata não enviou os 

documentos requeridos em fase de audiência prévia dos 

interessados (requerimento assinado e preenchido, cópia 

do IBAN e documento comprovativo da sua situação como 

bolseira dos serviços sociais da Instituição que 

frequenta), pelo que foi incluída na lista de excluídos 

por iniciativa dos serviços de Educação. 

13 Jéssica Lopes da 

Silva 

Excluída ao abrigo da alínea c), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Entreguem o processo de candidatura fora do 

prazo estabelecido” – foi solicitado à candidata no dia 

14 de dezembro de 2015, alguns esclarecimentos sobre o seu 

processo e documento comprovativo do seu aproveitamento 

escolar no ano letivo transato. No dia 15 de dezembro a 

candidata respondeu ao solicitado, mas, não enviou o 

documento do seu aproveitamento escolar, alegando que os 

serviços sociais da Instituição de Ensino Superior 

apontavam para um prazo de 10 dias para estar pronto. A 

candidata é excluída uma vez que, a candidatura decorreu 

no espaço de um mês e de acordo com o regulamento vigente, 

além de formalizarem através do requerimento online a sua 

pretensão a usufruir de uma bolsa de estudo municipal, 

deverão obrigatoriamente anexar todos os documentos para 

análise do seu processo que constam no número 3, do artigo 

5º, o que a candidata não o fez. Foi-lhe proporcionado 

mais uma oportunidade para enviar os documentos em falta 

e não podendo o processo de atribuição de bolsas ficar 

pendente de um ato que já deveria estar agilizado aquando 

da candidatura online, exclui-se a candidata. Em fase de 

audiência dos interessados a candidata entregou os 

documentos. 

14 Katiana Oksana 

Pizarro Morais 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º.” 

15 Luís Miguel Ramos Excluído ao abrigo do ponto 4, artigo 3º, “Caso o candidato 

usufrua de algum tipo de Bolsa de estudo de outra 

Instituição, a mesma poderá ser acumulável com a da Câmara 

Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse os 

€200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo”- o 

candidato encontrava-se apto a atribuição de bolsa na 

lista provisória mas na fase de audiência prévia dos 

interessados e comprovando que usufruiu de uma bolsa 

superior a €200, não manifestou vontade de desistir de 

nenhuma das bolsas pelo que foi incluído na lista de 

excluídos por iniciativa dos serviços de Educação. 

16 Márcia Gisela dos 

Santos Carvalhais 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 4º do 

Regulamento, “Terem ingressado no ensino superior com 

média igual ou superior a 14 valores;” – a candidata 

concorreu com média de 12 valores 

17 Marina Melo de 

Oliveira 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º.” 

18 Melissa Melo de 

Oliveira 

Excluída ao abrigo da alínea b), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º.” 
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19 Nádia Filipa 

Esteves 

Excluída ao abrigo do ponto 4, artigo 3º, “Caso o candidato 

usufrua de algum tipo de Bolsa de estudo de outra 

Instituição, a mesma poderá ser acumulável com a da Câmara 

Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse os 

€200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo”- a 

candidata encontrava-se apta a atribuição de bolsa na 

lista provisória mas na fase de audiência prévia dos 

interessados e comprovando que usufruiu de uma bolsa 

superior a €200,não manifestou vontade de desistir de 

nenhuma das bolsas pelo que foi incluída na lista de 

excluídos por iniciativa dos serviços de Educação. 

20 Raul Eduardo dos 

Santos Cabeleira 

Carneiro 

Excluído ao abrigo da alínea b), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º.” 

21 Rita Pereira 

Martins 

Excluída ao abrigo da alínea h), artigo 11º, “Prestem 

falsas declarações, tanto por inexatidão como por omissão, 

no processo de candidatura” – a candidata enviou para os 

serviços de Educação o requerimento devidamente assinado 

e preenchido, cópia do IBAN, mas não enviou documento 

comprovativo da sua situação como bolseira dos serviços 

sociais da Instituição que frequenta, pelo que não é 

possível ponderar o valor da bolsa a atribuir e se a mesma 

não se encontra em incompatibilidade com o estipulado no 

ponto 4, do artigo 3º, pelo que foi incluída na lista de 

excluídos. 

22 Rúben Filipe 

Natário Dias 

Excluído ao abrigo da alínea c), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Entreguem o processo de candidatura fora do 

prazo estabelecido”- o candidato apenas entregou 

documentos em falta na audiência prévia dos interessados. 

23 Vanessa Alexandra 

Domingues da Silva 

Excluído ao abrigo da alínea b), do artigo 11º, do 

Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos no 

número 3 do artigo 5º.” 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2016.02.10.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Diretor de Departamento. 

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

DELGADO DE 29.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2016.04.18. -------------------------------------------------------- 

Atendendo ao exposto no artigo 2º do Regulamento do Programa Municipal 

de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, cuja finalidade é a de 

apoiar o prosseguimento de estudos a estudantes com aproveitamento 

escolar que, por falta de condições, se veem impossibilitados de o 

fazer, e pelo facto do aludido programa, no ano letivo de 2015/2016, 

ter tido um número elevado de pedidos de apoio e que, não puderam na 

sua totalidade ser atendidos pelos motivos expostos na informação, é 

do entender que, o Município de Chaves tem a responsabilidade de 

avaliar especificamente cada caso de acordo com a situação económica 

individualizada, e não querendo incorrer na exclusão de alguns 

candidatos que por falta de atenção ou por falta de informação, não 

tenham anexado todos os documentos exigidos no Regulamento, bem como 

a exclusão de candidatos que devido à média de ingresso na Universidade 

mas com a situação económica fragilizada se vejam impedidos de 

prosseguir os estudos, proponho ao executivo camarário:-------------- 

a)  A inclusão dos candidatos excluídos pelos motivos de entrega 

fora do prazo dos documentos solicitados, mas que cumprem todos os 

requisitos exigidos no Regulamento;---------------------------------- 

- Andreia Filipa Teixeira Oliveira----------------------------------- 
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- Inês Hostilina Paiva Marcos---------------------------------------- 

- Jéssica Lopes da Silva--------------------------------------------- 

- Rúben Filipe Natário Dias------------------------------------------ 

b) A inclusão dos candidatos excluídos por terem média inferior ao 

exigido, aceitando aqueles que possuem média igual ou superior a 13 

valores, mas que cumprem os restantes requisitos, nomeadamente o 

rendimento per capita, valor patrimonial e não serem beneficiários de 

outra bolsa superior a 200,00€.-------------------------------------- 

- Cláudia Vilaça Soares---------------------------------------------- 

- Emília Rodrigues Monteiro------------------------------------------ 

Mais saliento o facto de o Programa prever um total de 25 bolsas com 

um valor máximo de orçamentação de €50.000, valor este que ficou muito 

aquém do inicialmente previsto.-------------------------------------- 

Assim pelo exposto, sugiro deliberação do Executivo para aprovação da 

informação proposta, bem como a título excecional, a inclusão dos 

candidatos excluídos pelos motivos supracitados.--------------------- 

Chaves, 18 de abril de 2016------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes comentários, sobre a 

matéria: ----------------------------------------------------------- 

1 – É evidente que quanto mais alunos forem abrangidos por este apoio, 

tanto melhor. ------------------------------------------------------- 

2 - Esta é uma daquelas ações que, do seu ponto de vista, na medida 

do possível, deve ser, no futuro, alargada a mais alunos. ----------- 

3 - Há, seguramente, situações em que o aproveitamento escolar dos 

alunos não atinge os níveis desejados por falta de enquadramento 

familiar, não sendo proporcionadas, aos alunos, as melhores condições. 

4 – Isto não significa, porém, que o regulamento não seja exigente e 

bem aplicado. ------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – Concorda com os cometários, que antecedem, da Dra. Paula Barros, 

embora a disciplina do regulamento deva ser, na medida do possível, 

fundada em critérios objetivos. ------------------------------------- 

2 – Isso não significa, porém, que tais critérios não possam ser mais 

generosos, tendo em vista permitir abranger mais alunos que podem 

beneficiar deste apoio económico. ----------------------------------- 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Em tempo oportuno, foi apresentada uma proposta de revisão do 

regulamento, em apreciação, no sentido do mesmo poder contemplar mais 

alunos beneficiários. ----------------------------------------------- 

2 – Regista com satisfação o facto desta proposta ter, ainda que 

parcialmente, alargado o âmbito de aplicação do regulamento a mais 

candidatos a apoio financeiro e para o fim em vista. --------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: - 

1 – Os critérios seguidos pelo regulamento municipal, em apreciação, 

são orientados, no seu essencial, pela filosofia de concessão de 

apoios, de idêntica natureza, pelo Estado Português. ---------------- 
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2 – Este regulamento deve ser perspetivado como um complemento 

relativamente à organização do próprio Estado, sendo certo que a 

competência, sobre esta matéria, não está, genuinamente, confiada à 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PLANO DE ESTUDO E VALORIZAÇÃO ARQUEOLÓGICO DO ALTO DE SANTA BÁRBARA 

E DA BANDEIRA (BUSTELO – CHAVES). INFORMAÇÃO Nº39 SA Nº06/2016. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Com o objetivo de valorizar o património do concelho de Chaves, o 

Município de Chaves tem executado varias atividades de preservação e 

valorização de sítios arqueológicos. ------------------------------- 

Neste sentido o Município de Chaves em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Bustelo pretendem valorizar dois sítios arqueológicos 

designados de Alto de Santa Bárbara e Alto da Bandeira, por 

considerarem possuir um elevado valor científico, histórico e cultural 

local, através da realização de uma intervenção arqueológica. ------- 

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

Os locais designados de Santa Bárbara e Alto da Bandeira têm sido 

descritos como sítios arqueológicos diferentes, embora pareça ser 

bastante evidente uma estreita correlação entre eles, devendo tratar-

se de um e único sítio articulado com uma ocupação do período medieval.  

Santa Bárbara poder-se-á descrever como um destacado morro que se 

ergue sobranceiro a duas linhas de água que atravessam todo o relevo 

de noroeste para sudeste, no sentido da aldeia de Bustelo. O sítio tem 

sido relacionado com a existência de uma capela de devoção a Santa 

Bárbara, tradição oral onde se fundamenta a origem do topónimo dado 

ao local. Contudo não existem quaisquer evidenciais estruturais que 

testemunhem a existência de um templo no cimo deste morro. Os únicos 

elementos detetados dizem respeito a um conjunto de alinhamentos que 

organizam uma estrutura de configuração aproximadamente quadrangular, 

com um aparelho bem esquadriado e que integravam uma torre pertencente 

a uma estrutura castelar medieval. --------------------------------- 

Neste monte são ainda visíveis alguns vestígios de uma cerca que 

reforçava as boas condições de defesa natural reveladas pelo local. 

No sopé do monte de Santa Bárbara, imediatamente a sudeste e no topo 

de um escarpado que descai sobre a aldeia de Bustelo, detetou-se um 

derrube de muralha que corre no sentido noroeste / sudeste e que 

corresponde a uma linha de defesa que protegia uma baixa aplanada que 

se desenvolve no sopé sul do monte de Santa Bárbara. Estes vestígios 

estruturais relacionam-se com uma linha de muralha que, embora sendo 

apenas visível nos flancos norte e oeste, deveria envolver um espaço 

mais amplo, definindo um recinto de configuração subcircular em 

possível articulação com o monte onde se organizava o castelo 

propriamente dito. ------------------------------------------------- 

Ao longo das encostas do Monte de Santa Bárbara recolhem-se alguns 

fragmentos cerâmicos de coloração cinzenta, apresentando alguns deles 

a aplicação de cordões de nítida tipologia medieval. ---------------- 

 Os vestígios arqueológicos detetados no Alto da Bandeira e em Santa 

Bárbara deverão corresponder ao "Castelo desmelma" que surge referido 

em documentação medieval integrado no Couto de Ervededo e como 
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pertencente desde o séc.XII aos arcebispos de Braga (Teixeira, 1996: 

27, nº 209). ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------- 

Esta proposta permite a criação de um projeto de estudo mais amplo, 

cujos resultados provavelmente valorizarão estes vestígios 

arqueológicos e o património do Município de Chaves. --------------- 

Nesta colaboração entre Município de Chaves e a Junta de Freguesia de 

Bustelo, o município fica responsável pelo fornecimento dos serviços 

de arqueologia e a Junta de Freguesia pela mão-de-obra indiferenciada.  

Face ao anteriormente exposto, propõe-se a aprovação desta proposta 

bem como o Plano de Trabalhos anexo. Após esta aprovação será ainda 

necessária a autorização da Direção Regional de Cultura Norte, bem 

como a realização do pedido de trabalhos arqueológicos de acordo com 

Regulamento de Trabalhos Arqueológico (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 

de Novembro). ------------------------------------------------------ 

Chaves, 22 de Março de 2016 ---------------------------------------- 

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

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

(Rui Miguel Gomes Lopes) ------------------------------------------- 

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

PLANO DE ESTUDO E VALORIZAÇÃO ARQUEOLOGICO DO ALTO DE SANTA BÁRBARA E 

DA BANDEIRA (BUSTELO – CHAVES) ------------------------------------- 

1) Limpeza superficial dos derrubes e um reconhecimento preliminar do 

terreno. ----------------------------------------------------------- 

i) Aqui será feita a eliminação dos elementos arbustivos da plataforma 

superior do Alto de Santa Barbara cuja proliferação impede a 

identificação de alinhamentos de estruturas, (podendo mesmo constituir 

ameaça à conservação dos vestígios arqueológicos). ------------------ 

ii) Depois de limpo o terreno será feito um reconhecimento preliminar 

de maneira a facilitar o levantamento topográfico das estruturas 

remanescentes. ----------------------------------------------------- 

iii) Todos os trabalhos de limpeza deverão ter acompanhamento 

arqueológico, de acordo com o plano de trabalhos. ------------------ 

iv) Prevê-se que esta fase tenha uma duração de 30 dias e a necessidade 

de cinco trabalhadores. --------------------------------------------- 

2) Execução do levantamento topográfico da plataforma superior do Alto 

de Santa Barbara bem como de todas as linhas de muralhas visíveis 

depois da limpeza no do Alto da Bandeira. --------------------------- 

i) O levantamento deve ser todo georreferenciado em cartografia 

digital. ----------------------------------------------------------- 

ii) Deve-se incluir no levantamento todos os vestígios visíveis, de 

maneira a possibilitar a identificação de outros elementos relevantes 

deste complexo arqueológico. --------------------------------------- 

iii) Prevê-se que esta fase tenha uma duração de 5 dias. ----------- 

3) Sondagens de diagnóstico e avaliação, três no Alto da Bandeira e 

uma Alto de Santa Barbara ------------------------------------------ 

i) Realização de sondagens arqueológicas para confirmar tipologia 

construtiva da muralha medieval e para avaliar potencial 

estratigráfico da ocupação de acordo com o plano de trabalhos. ----- 

ii) A localização das sondagens deve ser articulada com o levantamento 

topográfico. ------------------------------------------------------- 

iii) Prevê-se que esta fase tenha uma duração de 60 dias e a 

necessidade de quatro trabalhadores. ------------------------------- 

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

PLANO DE TRABALHOS A REALIZAR -------------------------------------- 

1.Objeto: ---------------------------------------------------------- 
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1.1. Tendo em conta o objetivo da intervenção no Alto da Bandeira e 

no Alto de Santa Barbara é necessário a realização de trabalhos 

arqueológicos de diversas modalidades. Inicialmente um acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos de limpeza e posteriormente proceder-se-á 

a abertura de quatro sondagens arqueológicas de diagnóstico, com vista 

a avaliar e comprovar património existente no local, bem com a obtenção 

de uma amostra da estratigrafia do local. --------------------------- 

1.2. A elaboração deste caderno de encargos, resulta da necessidade 

de uniformização de procedimentos metodológicos num plano integrado 

para a investigação arqueológica no Município de Chaves, tem como 

objeto o acompanhamento arqueológico e a realização de sondagens 

arqueológicas da proposta apresentada. ----------------------------- 

2.Trabalhos a Realizar: -------------------------------------------- 

2.1. Acompanhamento arqueológico: ---------------------------------- 

2.1.1. O acompanhamento arqueológico será realizado durante todos os 

trabalhos de limpeza ou que envolvam revolvimento do subsolo, ------ 

2.2. Sondagens arqueológicas de diagnóstico: ----------------------- 

2.2.1. Após a limpeza e o levantamento topográfico deverão ser 

efetuadas quatro sondagens com pelo menos 3x2 m. ------------------- 

3. Metodologia de Escavação e Registo: ----------------------------- 

3.1. Dever-se-á escavar removendo manualmente as camadas naturais pela 

ordem inversa à da sua deposição, em princípio até ao nível geológico, 

a menos que se imponha a preservação de qualquer estrutura relevante 

detetada. ---------------------------------------------------------- 

3.2. A recolha do espólio deve ser sistemática e exaustiva. -------- 

3.3. O registo deve ser feito mediante o preenchimento de fichas 

(manuais ou informatizadas) de unidade estratigráfica. ------------- 

3.4. Deve proceder-se ao registo gráfico à escala 1:20 e fotográfico 

de todos os depósitos, estruturas e negativos detetados, bem como dos 

alçados e cortes estratigráficos, com indicações altimétricas em cotas 

absolutas. --------------------------------------------------------- 

3.5. A sondagem deve ser implantada à escala 1:100, sobre base 

cartográfica ------------------------------------------------------- 

3.6. O espólio exumado deve ser lavado, marcado, inventariado e 

embalado em contentores plásticos. --------------------------------- 

4. Condições Gerais ------------------------------------------------ 

4.1. Meios humanos, logística, sinalização e segurança ------------- 

4.1.1. Deverão ser asseguradas todas as medidas legais respeitantes a 

condições de segurança e conforto na execução dos trabalhos de todos 

os trabalhadores. -------------------------------------------------- 

4.1.2. Como norma, as sondagens que ultrapassem a profundidade de 1,50 

metros deverão ser objeto de entivação. ----------------------------- 

4.2. Licenciamento dos trabalhos ----------------------------------- 

4.2.1. O acrónimo a usar para a intervenção deverá ter uma numeração 

sequencial. -------------------------------------------------------- 

4.2.2. Compete ao diretor científico da intervenção todos os 

procedimentos legais respeitantes ao licenciamento dos trabalhos 

arqueológicos junto das entidades competentes, e envio dos relatórios 

devidos, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 164/2014 

de 4 de Novembro). -------------------------------------------------- 

4.3. Relatórios, pareceres e prazos -------------------------------- 

4.3.1. Dos trabalhos arqueológicos efetuados deverá ser realizado um 

Relatório Preliminar e um Relatório Final. ------------------------- 

4.3.2. O Relatório Preliminar – a enviar às entidades da tutela no 

prazo de 8 dias após a conclusão dos trabalhos, incluirá parecer 

técnico sobre a relevância dos vestígios detetados e eventuais medidas 

a tomar quanto à sua preservação e valorização. --------------------- 
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4.3.3. Do Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos (sondagens e 

acompanhamento arqueológico) deverão ser impressos dois exemplares 

impressos e um em suporte digital, (para além dos exemplares devidos 

às restantes entidades oficiais) e entregues ao Setor de Arqueologia 

para integrar a base de dados do próprio, até noventa dias após a 

conclusão dos trabalhos. ------------------------------------------- 

4.4. Depósito de espólio e registos, tratamento de espólio e 

disposições finais ------------------------------------------------- 

4.4.1. Após a entrega do relatório ao Setor de Arqueologia deverão ser 

entregues a este serviço os seguintes elementos: --------------- 

4.4.1.1. Os originais dos registos de escavação (fichas, desenhos, 

etc.) e a documentação fotográfica devidamente organizados. -------- 

4.4.1.2. A totalidade do espólio arqueológico, devidamente tratado e 

organizado em contentores. ----------------------------------------- 

4.4.1.3. O inventário exaustivo do espólio arqueológico em papel e 

suporte digital. --------------------------------------------------- 

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

PREVISÕES E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DESTE PLANO ------------------ 

TEMPO PREVISTO ----------------------------------------------------- 

Trabalhos de limpeza: 30 dias (5 trabalhadores indiferenciados - Junta 

de Freguesia de Bustelo; Setor de arqueologia do Município de Chaves  

Levantamento Topográfico: 5 dias (Técnicos do Município de Chaves) - 

Trabalhos de escavação: 60 dias (4 trabalhadores indiferenciados - 

Junta de Freguesia de Bustelo; Setor de arqueologia do Município de 

Chaves). ----------------------------------------------------------- 

Lavagens e marcação do espólio: 20 dias (Setor de arqueologia do 

Município de Chaves). ---------------------------------------------- 

Inventariação do espólio: 20 dias (Setor de arqueologia do Município 

de Chaves). -------------------------------------------------------- 

Redação do relatório de trabalhos arqueológicos: 20 dias (Setor de 

arqueologia do Município de Chaves). ------------------------------- 

MATERIAL NECESSÁRIO * ---------------------------------------------- 

Material Preço unidade Quantidade Encargo Total 

Sacos 10 x 18 cm 3.2 5 16€ 

Sacos 20 x 30 cm 2.5 10 25€ 

Sacos 30 x 40 cm 2.5 5 12,5€ 

Fita-cola 0,50 5 5€ 

Papel A4 de impressão 2,70 2 5,4€ 

Papel Fotográfico A4 5 2 10€ 

Papel Milimétrico A3 3 3 9€ 

Caixas de inventário 8 10 80€ 

Escovas dos dentes 1 5 5€ 

Acetona Pura (1L) 3 1 1€ 

Tubos de cola (hart) 2,6 5 13€ 

Tinta-da-china branca 5 3 15€ 

Tinta-da-china preta 5 2 10€ 

Verniz 1 25 25€ 

4 Pilhas recarregáveis AA  25 2 50€ 

Viatura 4x4: 2,3 65 149,5€ 

Outros materiais**:   200€ 

TOTAL    631,4€ 

*O total do encargo previsto apresentado pode variar de acordo com a 

potência estratigráfica e artefactual. ----------------------------- 

**Outros materiais, aqui podem ser inseridos os materiais de desgaste 

corrente: material de seguranças (Luvas, botas, etc..), materiais de 

registo arqueológico, ferramentas de trabalho (colherins, pás, picos, 

etc.), e outras despesas não previstas. ---------------------------- 

ENCARGOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES* ----------------------------------- 
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Material Preço unidade Quantidade Encargo Total 

Levantamento topográfico** 105 5 525€ 

Arqueologia** 70 130 9100€ 

Tratamento de materiais** 35 20 700€ 

MATERIAIS***   631.4€ 

Total    10 956,4€ 

*O total do encargo previsto apresentado pode variar de acordo com a 

potência estratigráfica e artefactual. ----------------------------- 

** Estes encargos já estão inseridos dentro das despesas correntes do 

Município de Chaves (pagamento de vencimentos). -------------------- 

** *Novo encargo a assumir. ---------------------------------------- 

ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE BUSTELO* ------------------------- 

Material Preço unidade Quantidade Encargo Total 

Mão-de-obra Limpeza (5): 30x5 30 4500€ 

Mão-de-obra escavação (4): 30x4 60 7200€ 

Total   11 700€ 

*O total do encargo previsto apresentado pode variar de acordo com a 

potência estratigráfica. ------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2016.03.22. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração superior. --------------------------- 

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

DELGADO DE 2016.04.18. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor da presente proposta caso a mesma venha a 

ser, superiormente, sancionada pelo Sr. Presidente da Câmara, deverá 

a mesma ser levada ao conhecimento do executivo municipal em sede de 

uma próxima reunião ordinária do aludido órgão administrativo. A 

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

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

2016.04.20. -------------------------------------------------------- 

Aprovo. À próxima reunião de câmara para conhecimento. -------------- 

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

A título introdutório, o Presidente da Câmara deu nota da recente 

reorganização do Sector Municipal de Arqueologia, nomeadamente, no que 

concerne à distribuição das tarefas confiadas aos técnicos superiores 

de arqueologia que integram o quadro de pessoal. -------------------- 

Esta iniciativa deve ser perspetivada como mais uma ação voltada para 

a valorização do património histórico do Concelho. ------------------ 

Registe-se que a Freguesia de Bustelo manifestou uma grande vontade 

no sentido da valorização do Castro aí localizado. ------------------ 

Esta iniciativa deve ter seguimento, no futuro, com a recuperação de 

outros castros importantes existentes no Concelho. ------------------ 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido, sobre a matéria,  os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

Esta iniciativa é bastante importante para a valorização e conservação 

do património histórico existente no Concelho, fazendo votos que a 

mesma tenha, no futuro, a devida continuidade. ---------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

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

matéria,  os seguintes comentários: --------------------------------- 

Esta aposta é positiva e por duas ordens de razões, a saber: -------- 

a) Conservação e valorização do património municipal, sendo o mesmo 

de uma grande riqueza e destino turístico de excelência; ------------ 
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b) Rentabilização do ”Know how” interno, particularmente, dos 

colaboradores municipais que se dedicam a esta área, valorizando o 

património histórico do Concelho. ----------------------------------- 

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

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

 

 

3.PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO DR. JÚLIO MONTALVÃO MACHADO. INFORMAÇÃO DDSC 

Nº60/ANO 2016. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Júlio Augusto Morais de Montalvão Machado, natural de Vila Real, 

nascido a 27 de julho de 1926 e tendo falecido a 25 de junho de 2012, 

foi uma personalidade histórica e de reconhecido mérito. No campo 

médico, como oftalmologista de profissão, no campo político, 

antifascista, fundador do Partido Socialista, Governador Civil de Vila 

Real, Deputado, Presidente da Assembleia Municipal de Chaves, entre 

outros cargos. ----------------------------------------------------- 

Uma das facetas, que poucos conhecem, foi a de humorística gráfico. 

Este foi um projeto que o artista tentou desenvolver, sendo esse 

trabalho interrompido com o seu falecimento. ------------------------ 

Considerando que Montalvão Machado, permite fazer uma ligação entre 

Vila Real e Chaves, o Município de Vila Real veio propor uma parceria 

de uma exposição dos seus principais trabalhos, tratando-se de uma 

retrospetiva da obra humorística. ---------------------------------- 

A exposição é constituída por mais de quarenta fac-símiles, uma vez 

que os originais se perderam pelas gavetas das redações e tipografias, 

assim como quatro vitrinas com os álbuns onde o artista guardou os 

recortes dos jornais e exemplares de livros de que foi autor. Trata-

se de uma retrospetiva da obra humorística de Mont’Alvão, um artista 

que surge no “Primeiro de Janeiro de 1946 e 1958, com colaborações 

também nos “Ridículos”, “A Bomba”, “Cara Alegre”... Essa assinatura 

só recentemente teve a confirmação da sua autoria, o artista Júlio 

Montalvão Machado. ------------------------------------------------ 

Os custos desta ação prendem-se pela produção da exposição e a conceção 

e impressão do catálogo, sendo que o Município de Vila Real assumirá 

os custos da produção da exposição (fac-símiles) e o Município de 

Chaves os custos da impressão dos catálogos. ------------------------ 

O valor previsto para a impressão dos catálogos (800 exemplares de 48 

páginas), é de 840,0 €, mais IVA, estando disponível na rubrica 

orçamental 02.02.17.03. --------------------------------------------- 

A exposição estará patente no Museu de Vila Velha em Vila Real, nos 

meses de Junho e Julho, ficando depois disponível para apresentação 

em Chaves, em data e local a agendar. ------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se à consideração superior o seguinte: ------ 

a) Autorização para a realização da Exposição “Júlio Augusto Morais 

de Montalvão Machado”; ---------------------------------------------- 

b) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do cabimento e do respetivo compromisso, 

em cumprimento com o LCPA; ----------------------------------------- 

c)Que a presente proposta seja encaminhada para a próxima reunião do 

Órgão executivo municipal para aprovação; -------------------------- 

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

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

(Tânia Oliveira) --------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.04.22------------------------------------------ 

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

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

DELGADO DE 22.04.2016. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo à consideração superior. ---------------------------- 

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

2016.04.22. -------------------------------------------------------- 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes comentários: -------------

1 – Em boa hora a Autarquia de Vila Real tomou esta iniciativa. ----- 

2 – Acima de tudo, é uma exposição que consubstancia uma justa 

homenagem ao Dr. Júlio Augusto Morais de Montalvão Machado, pela sua 

dimensão humana, profissional e política. --------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para reiterar as considerações 

tecidas, pela Dra. Paula Barros, sobre a personalidade e mérito do Dr. 

Júlio Augusto Morais de Montalvão Machado. -------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

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

O Dr. Júlio Augusto Morais de Montalvão Machado foi uma personalidade 

impar na dedicação à causa pública, e em todas as suas dimensões: 

política, profissional e cultural. ---------------------------------- 

Para o desenvolvimento e consolidação de um País democrático, é 

decisiva a participação destas personalidades, as quais se envolvem 

em vários projetos de cidadania, constituindo, por isso, um exemplo 

de referência incontornável para a sociedade e para as gerações 

vindouras. --------------------------------------------------------- 

É pena que, no momento atual, cada vez haja menos cidadãos agregadores 

de tais atributos. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. MIGUEL TRONCO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº60/SHSDPC/N.º26/2016 -------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2016.04.14------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 

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

DELGADO DE 15.04.2016. ---------------------------------------------- 
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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 

2016.04.15. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº61/SHSDPC/N.º27/2016 ------------ 

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

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

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

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

DE 2016.04.20------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

DELGADO DE 26.04.2016 ---------------------------------------------- 

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 

2016.04.26 -------------------------------------------------------- 

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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 3. --– 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------  
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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 4. --– 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 

875/15 – MARIA EUGÉNIA PIRES FERREIRA – LUGAR DAS CASINHAS, FREGUESIA 

DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VITÓRIA ALMEIDA DATADA DE 14.04.2016. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território nº2066/15, datado de 21/12/2015, 

a Sra. Maria Eugénia Pires Ferreira vem solicitar, de acordo com o 

artigo 25.º, do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua atual 

redação, a reapreciação do pedido de licenciamento, inerente ao 

processo de obras nº875/15, em nome da requerente. O prédio em causa 

situa-se em Casinhas, freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, 

inscrito sob o artigo n.º2650 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves, com o nº 2424/19991215, com a área de 500 m2. Para 

o efeito, para além do requerimento junta os seguintes documentos, 

novas peças desenhadas, declaração subscrita pela Sra. Sra. Maria 

Eugénia Pires Ferreira e documentação fotográfica.------------------- 

 
2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1 - Em 21/12/2015, a requerente através de requerimento n.º2066/15, 

solicitou à Câmara Municipal de Chaves, o licenciamento de uma operação 

urbanística, consubstanciada em obra de construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo, efectuada à revelia de licenciamento municipal, 

num terreno de que é proprietária, sito no local acima referenciado, 

apresentando para o efeito o projecto de arquitectura. Após análise 

prévia dos elementos instrutórios, foi verificado que o pedido é 

manifestamente contrário às normas legais ou regulamentares 

aplicáveis, designadamente, o prédio não se encontrar devidamente 

infra estruturado, designadamente, no que respeita, ao mesmo não 

confrontar com via pública, sendo que a largura da faixa de rodagem, 

deveria ser no mínimo de 6,5m, de acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, 

de 3 de Março, uma vez que durante a vigência das Medidas 

Localização do prédio, conforme se ilustra, 
na sobreposição do levantamento 
topográfico georreferenciado, apresentado 
pela requerente, sobre ortofotomapa com 
voo de 2012 (folha nº34-3B). 
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Preventivas(5), o artigo 18º(6) - Construção avulsa, do PDM, estar 

suspenso, bem como, sobre o terreno impende uma restrição de utilidade 

pública, Reserva Agrícola Nacional, RAN, que obviamente também deverá 

ser respeitada no âmbito do estabelecimento de medidas preventivas, 

pelo que não estão cumpridos os normativos legais. Neste contexto, a 

pretensão foi liminarmente, rejeitada conforme despacho de 12/01/2016; 

2.2 - Em 26/01/2016, a requerente solicitou prorrogação de prazo, por 

mais 30 dias, do prazo anteriormente concedido para apresentar 

elementos adicionais para cumprimento do solicitado na informação 

datada de 08/01/2016, o qual foi objecto de indeferimento em 

12/02/2016.--------------------------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

Juntamente com o requerimento acima mencionado, apresenta, 

documentação fotográfica, novas peças desenhadas, a uma declaração, 

subscrita pela Sra. Maria Eugénia Pires Ferreira, na qual atesta que 

“o acesso à sua propriedade é feito por intermédio de caminho público 

que finda num caminho de consortes que confronta a Norte” com o terreno 

da requerente, mais esclarece que vai proceder à retirada do “portão 

de vedação” que encima o caminho de consortes.----------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente-------------------- 

A pretensão, consubstanciada na realização de uma operação urbanística 

ilegal, isto é, sem o necessário ato administrativo de controlo prévio, 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do Decreto Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.---------------------------------- 

4.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Regista-se que o prédio urbano possui uma área total de 500,00m2, de 

acordo com o levantamento topográfico e termo de responsabilidade 

subscrito pelo topógrafo, bem como, com Certidão da Conservatória do 

Registo Predial de Chaves. Da análise prévia do projecto de 

arquitectura, verifica-se que é proposto legalizar um edifício 

destinado a uma habitação unifamiliar e anexo, que se desenvolve em 

três pisos, sendo dois acima da cota de soleira e um abaixo da mesma 

cota.--------------------------------------------------------------- 

 

                                                           
5 por motivo da revisão do PDM de Chaves, nos espaços urbanos e 

urbanizáveis da Classe 1, categoria 1.1 – cidade de Chaves e categoria 

1.2 – vila de Vidago------------------------------------------------- 
6 Artigo 18º – Construção avulsa------------------------------------- 

1 - São passíveis de: edificabilidade avulsa as parcelas ou lotes 

pertencentes a qualquer das categorias integrantes da classe 1 que 

cumpram as seguintes condições, sem prejuízo de quaisquer outros 

condicionamentos legais aplicáveis a cada caso:---------------------- 

a) Possuírem acesso directo a partir de via pública que permita 

trânsito automóvel e possua uma largura não inferior a 4 m;---------- 

 

 

 

Localização do prédio urbano, tendo por base o 
levantamento georreferenciado, apresentado pela 

requerente, sobre planta de ordenamento (folha nº34 A) e 
Planta geral das áreas urbanas diferenciadas (desenho 4- 
cartografia regulamento 30/10/2013), das medidas preventivas 
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Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 

Municipal de Chaves(7), (folha nº47-A), o prédio em causa localiza-se 

em Espaços da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais, da Categoria 

4.2 – espaços agrícolas, subcategoria 4.2 A – espaços agrícolas 

defendidos, sobre o qual impende uma  restrição de utilidade pública, 

consubstanciada na Reserva Agrícola Nacional, RAN.------------------- 

Por sobreposição do levantamento georreferenciado, apresentado pela 

requerente e a Planta geral das áreas urbanas diferenciadas, com a 

delimitação das áreas sujeitas a Medidas preventivas, por motivo de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicadas em Diário da 

República, 2ª Série, Nº 107, de 04/06/2014, através do Aviso nº 

6779/2014, constata-se que sobre o prédio objecto de análise foram 

estabelecidas Medidas Preventivas.----------------------------------- 

Segundo a Carta de Condicionante nº 34-A do PDM, sobre o prédio em 

causa impende uma restrição de utilidade pública, que será obviamente 

respeitada no âmbito do estabelecimento de medidas preventivas.------ 

O estabelecimento de Medidas Preventivas nos espaços pertencentes às 

Categorias mencionadas determinou a suspensão de disposições 

regulamentares do PDM durante o seu prazo de vigência, as quais são 

especificamente referenciadas no artigo 6º do Anexo I - Texto das 

Medidas Preventivas.------------------------------------------------ 

Nesta sequência, foram aprovadas em reunião da Câmara Municipal 

realizada, em 04/07/2014, as “Regras de apoio à gestão urbanística das 

áreas abrangidas por medidas preventivas estabelecidas por motivo de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves”, consubstanciadas na 

Proposta 01/DOTDU-MP/06-2014 que integrou o ANEXO 1 da 

Informação/Proposta Nº 154/DOTDU/2014, de 25/06/2014, tendo em vista 

complementar o âmbito material das Medidas Preventivas com algumas 

regras que permitissem a gestão urbanística das áreas urbanas de Chaves 

e de Vidago, contextualizadas com os objetivos de revisão do PDM de 

Chaves e com os princípios orientadores das opções fundamentais da 

futura proposta deste plano estabelecidos no nº 4, do artigo 1º do 

Texto das Medidas Preventivas.--------------------------------------- 

De acordo com o nº 1 (Delimitação de zonas urbanas diferenciadas) da 

Proposta 01/DOTDU-MP/06-2014, o prédio objeto da pretensão localiza-

se em áreas designadas por B - Espaços urbanos de expansão/colmatação, 

cuja tradução gráfica foi corretamente apresentada pela requerente.-- 

As operações urbanísticas que incidem nas áreas designadas por B - 

Espaços urbanos de expansão/colmatação estão subordinadas às 

disposições preconizadas no nº 3 do mesmo documento, devendo cumprir 

as regras e parâmetros de edificabilidade estabelecidos no item 2.1, 

os quais deverão ser adaptados e devidamente justificados em estudo 

urbanístico enquadrador que integre, nomeadamente, as componentes 

arquitetónica, paisagística e infraestrutural, o qual deverá abranger 

a zona envolvente do prédio. No caso de  Chaves , o índice de utilização 

máximo admissível do solo é de 1, 4  e um número máximo de 4 pisos 

acima do solo. No entanto, salienta-se que estes são parâmetros de 

edificabilidade máximos admissíveis, não significando que os mesmos 

sejam atingidos, uma vez que, de acordo com preconizado na alínea d), 

do item 2.1 da Proposta 01/DOTDU-MP/06-2014, o índice de utilização 

do solo será calculado tendo por base o índice dominante na área 

                                                           
7 Publicado na I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 de 

fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) e 

correspondentes Cartas de Ordenamento-------------------------------- 
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envolvente, correspondente ao quarteirão onde se insere a operação 

urbanística sujeita a controlo prévio.------------------------------- 

Estando em causa, no caso concreto em apreciação, um pedido de 

legalização de uma habitação unifamiliar e anexo, implantada numa área 

da RAN cuja o licenciamento passa pelo parecer favorável prévio 

vinculativo à entidade regional da RAN territorialmente competente, 

Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte, ERRAN, para além de, 

para efeitos de gestão da operação urbanística incidente nos espaços 

urbanizáveis (expansão colmatação), deverá ser acautelado o 

cumprimento do artigo 3º (Âmbito material) das Medidas Preventivas, 

designadamente, o preconizado nas alíneas a), b), c), e), f).-------- 

5. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS------------------------------------ 

5.1 A utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio 

parecer das Entidades Regionais da Reserva Agrícola, para o caso em 

análise ERRAN, junto das quais poderá ser instruído o processo de 

pedido de utilização não agrícola de solos da RAN.------------------- 

5.2 A requerente, salvo melhor opinião, não procedeu previamente á 

consulta da entidade que nos termos da Lei, devem emitir parecer sobre 

o pedido.----------------------------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------------------- 

Após análise prévia dos elementos constantes no presente pedido, 

informa-se o seguinte:----------------------------------------------- 

6.1 – Por leitura do documento da Certidão da descrição e de todas as 

inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao prédio abrangido, constata-se que o prédio possui uma 

área total de 500m2, em desconformidade com a área total do prédio, 

constante no levantamento topográfico georreferenciado, com uma área 

de 530,00m2, bem como, as áreas de implantação (imóvel + anexo) 

referidas na peça desenhada n.º005 não coincidem com a área de 

implantação, medida levantamento georreferenciado (182,72m2);-------- 

6.2 - Por observação de elementos gráficos apensos ao processo e por 

leitura da Certidão da conservatória do registo predial, referente ao 

prédio abrangido, verifica-se que o mesmo não se encontra devidamente 

infra estruturado, designadamente, no que respeita, à não confrontação 

com via pública, sendo que a largura da faixa de rodagem, deveria ser 

no mínimo de 6,5m, de acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de 

Março, pelo que põe em causa a realização de rede viária estruturante, 

não estando cumprida a alínea f) do n.º1 do artigo 3º do 

estabelecimento de Medidas Preventivas, por motivo de revisão do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicadas em Diário da República, 2ª 

Série, Nº 107, de 04/06/2014, através do Aviso nº 6779/2014.--------- 

No que respeita a este item, o parecer poderá ser revisto se a 

requerente propuser a cedência gratuita para domínio público, na 

orientação a Norte do prédio, de uma área de forma a garantir o acesso 

direto ao prédio, com uma plataforma com 6,5m de largura, em toda a 

largura do prédio nessa orientação;---------------------------------- 
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6.3 - Mais se refere, no caso em análise e tratando-se de uma 

legalização, subentende-se que a edificação já possui rede de água e 

drenagem de águas residuais. Por leitura do título 2 da memória 

descritiva apensa ao processo 875/15, constata-se que a “instalação 

da rede águas e esgotos garantida pela rede pública através de ligação 

ao respectivo ramal”, bem como, “os esgotos são conduzidos para a rede 

pública”, neste seguimento, e uma vez que nada é referido se as 

ligações às redes públicas mencionadas, já se encontram consumadas, 

bem como, através dos elementos georreferenciados no município, para 

o lugar em questão, não existe cadastro das referidas infraestruturas, 

salvo melhor opinião, a edificação poderá constituir sobrecarga nos 

sistemas e redes de infra-estruturas existentes. Neste contexto e uma 

vez que nada é referido se a edificação já se encontra infra-

estruturada e com ligação ás redes públicas, deverá ficar a cargo da 

requerente a eficaz eliminação de esgotos e outras quaisquer infra 

estruturas, bem como, o acesso automóvel à construção, sem prejuízo 

para terceiros, mediante a apresentação das autorizações e licenças 

legalmente exigíveis e dos projectos técnicos necessários, sendo da 

responsabilidade e encargo da proprietária a realização das 

respectivas obras, a realização das infra estruturas necessárias no 

que concerne ao abastecimento de água e drenagem de águas residuais e 

não exigir a realização das mesmas ao município;--------------------- 

6.4 - Por observação da documentação fotográfica, consta-se a 

existência de chaminés e de uma piscina que não estão convenientemente 

retratadas nas peças desenhadas;------------------------------------- 

6.5 – A edificação e anexo implantados, no prédio objecto de análise, 

situam-se a menos de 3 metros em relação às extremas do referido 

prédio.------------------------------------------------------------- 

 
Pese embora as normas do RGEU visar a tutela do interesse púbico, 

nomeadamente, a segurança, a estética e salubridade, contudo o RGEU, 

estabelece no parágrafo 4º, do seu artigo 59(8), que em caso de simples 

interrupção de continuidade numa fila de construções, dever-se-á 

garantir um intervalo entre duas edificações, igual á média das alturas 

dessas edificações, neste seguimento e tendo por base as peças gráficas 

constantes do processo, a distancia entre a fachada poente, da 

habitação objecto de análise e a edificação confinante é de 

aproximadamente 6m, inferior à média das alturas das edificações, pelo 

que não está garantida a distancia média referida, não cumprindo 

                                                           
8 Artigo 59.º-------------------------------------------------------- 

4º Em caso de simples interrupção de continuidade numa fila de 

construções poderá o intervalo entre as duas edificações confinantes 

ser igual à média das alturas dessas edificações, sem prejuízo, no 

entanto, do disposto no artigo 60º.---------------------------------- 
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portanto o plasmado no referido diploma legal. Bem como por observação 

da documentação fotográfica, constata-se a existência de um vão na 

fachada da edificação vizinha, salvo melhor opinião, poderá estar em 

questão vãos de compartimentos de habitação, neste contexto a fachada 

poente da habitação não garante uma distancia de 10m em relação á 

fachada da edificação confinante a poente, não cumprindo também o 

plasmado no seu artigo 60º(9) no referido diploma legal.-------------- 

6.6 - A autora do projecto não elaborou qualquer estudo, que integre 

um quadro resumo das áreas dos diversos edifícios objeto do estudo e 

da área envolvente, necessário à demonstração do respectivo método de 

cálculo, devidamente identificados em peça desenhada, para efeitos de 

cálculo do índice médio dominante na área envolvente, bem como, estudo 

referente aos afastamentos e aos alinhamentos adequados, 

correspondentes ao quarteirão onde se insere a operação urbanística 

sujeita a controlo prévio, no sentido de dar cumprimento ás alíneas 

a), b) c) e d) do do item 2.1 da Proposta 01/DOTDU-MP/06-2014, das 

regras de apoio à gestão urbanística das áreas abrangidas por medidas 

preventivas estabelecidas por motivo de revisão do PDM de Chaves;---- 

6.7 – Mais se informa, estando em causa, no caso concreto em 

apreciação, um pedido de legalização de uma habitação unifamiliar e 

anexo, implantada numa área da RAN, o licenciamento passa pelo parecer 

favorável prévio vinculativo à entidade regional da RAN 

territorialmente competente, ERRAN.---------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

7.1 Pese embora com os documentos aduzidos ao processo, designadamente 

novas peças desenhadas, declaração subscrita pela Sra. Sra. Maria 

Eugénia Pires Ferreira e documentação fotográfica, considera-se que 

não foram apresentados pela requerente quaisquer elementos, requeridas 

diligências complementares, ou juntos documentos susceptíveis de 

alterar a informação prestada pela Divisão de Gestão urbanística em 

29/01/2016, pelo que reitera-se, no caso em apreço, o teor da 

informação então elaborada e a qual se anexa cópia do referido 

documento.---------------------------------------------------------- 

7.2 Pelo que se enunciou no ponto 6, designadamente, nos pontos 6.2, 

6.5 e 6.7 da presente informação, constata-se que o pedido em causa 

viola as seguintes normas Legais e Regulamentares: ------------------ 

 A alínea f), do n.º1, do artigo 3º, do estabelecimento de Medidas 

Preventivas, por motivo de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicadas em Diário da República, 2ª Série, Nº 107, de 

04/06/2014, através do Aviso nº 6779/2014O que remete para portaria 

n.º216-B/2008, de 3 de Março, no que concerne ao edifício não possuir 

acesso direto a partir de via pública, com uma faixa de rodagem de 

6,5m, pelo que põe em causa a realização de rede viária estruturante; 

 O Parágrafo 4, do artigo 59º, do RGEU, por não garantir um 

intervalo entre duas edificações, igual á média das alturas dessas 

edificações; ------------------------------------------------------- 

 Por outro lado, a pretensão envolve a utilização de solos afetos 

à Reserva Agrícola Nacional, pelo que carece do necessário parecer 

(obrigatório e vinculativo) da respetiva Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional (ERRAN);------------------------------------------- 

                                                           
9 Artigo 60.º-------------------------------------------------------- 

Independentemente do estabelecido no artigo anterior, a distância 

mínima entre fachadas de edificações nas quais existam vãos de 

compartimentos de habitação não poderá ser inferior a 10 metros.----- 
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7.3 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas, 

sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião 

de Câmara, para que o Executivo delibere o sentido de indeferir o 

pedido de reapreciação, referente ao pedido de licenciamento de 

legalização, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º(10) do 

decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promover-se 

audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º(11) do 

Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do 

procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.04.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente 

sejam proferidos competentes despachos no sentido de a Câmara 

Municipal vir a adoptar um projecto de decisão administrativa 

conducente ao indeferimento do pedido em causa, por violação das normas 

legais e regulamentares descritas na alínea 7.2, deste documento.---- 

Neste contexto, dever-se-á de seguida notificar a requerente, por 

escrito, nos termos do preceituado no artigo 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a processo num prazo 

de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão que antes se anuncia.---------------------------------------- 

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

DELGADO DE 21.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 22.04.2016.----------------------------------------- 

A 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. --------------------------------------------- 

 

                                                           
10 Artigo 24.º - Indeferimento do pedido de licenciamento------------ 

1 — O pedido de licenciamento é indeferido quando:------------------- 

a) Violar plano municipal e intermunicipal de ordenamento do 

território, plano especial de ordenamento do território, medidas 

preventivas, área de desenvolvimento--------------------------------- 

urbano prioritário, área de construção prioritária, servidão 

administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer outras 

normas legais e regulamentares aplicáveis;--------------------------- 
11 Artigo 122.º - Notificação para a audiência----------------------- 

1 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o órgão responsável 

pela direção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência 

se processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2 — A notificação fornece o projeto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspetos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.------- 

3 — No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no número 

anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via eletrónica.-- 
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3.4. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 223/01 – MARIA TERESA ESTEVES PAÇO – PEREIRO DE AGRAÇÕES, 

FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA 

DE 04.04.2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 2040/15, referente ao processo n.º 857/12, 

a Sr.º Maria Teresa Esteves Paço, solicita, um pedido de aprovação de 

projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, na 

legalização das obras de ampliação12 de uma habitação unifamiliar 

(lic.ª inicial n.º 53/02 e alt. lic.ª 303/03), situada em Pereiro de 

Agrações, freguesia de Póvoa de Agrações no concelho de Chaves.------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 98.60 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 64 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 337/19990302, da freguesia de Póvoa de Agrações.----------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:--------------------------- 

Licença de construção n.º 53/02, para reconstrução e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, com a área de 162.00 m2;---------------------- 

Alt. Lic.ª 303/03, com aumento de área de 16.00 m2;------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos; -------------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador e especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ---------------------- 

- Comprovativo de inscrição dos técnicos autor dos projetos em 

associação pública de carater profissional--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 100;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- Isenção do plano de acessibilidades; ----------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

                                                           
12 «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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- Ficha de elementos estatísticos ----------------------------------- 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Certificado energético; ------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento de 

legalização de obras de ampliação.----------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º 

61A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados e em núcleos 

tradicionais dos aglomerados rurais, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal;------------------------------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

A requerente pretende a legalização da ampliação da habitação ao nível 

do andar, funcionalidade do espaço interior e escadas exteriores. 

Pretende ainda levar a efeito, o revestimento com “placas de granito 

serrado”, a fachada Nascente da habitação, apresentando para o efeito 

uma calendarização dos trabalhos por 30 dias.------------------------ 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2015-03-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”32”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.------  

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando que, pese embora, o projeto de alterações apresentado 

retrate a materialização do imóvel no local, não são apresentadas 

peças desenhadas, com a situação existente e no desenho de alterações 

não é apresentado os elementos a legalizar, tal como previsto no artigo 

15.º do RMUE.-------------------------------------------------------- 

Considerando que o representante do requerente no local, referiu a 

necessidade de revestir com “placas de granito serrado” a fachada 

Nascente da habitação, correspondente à área de ampliação que propõe 

legalizar, apresentando para o efeito uma calendarização dos trabalhos 

por 30 dias.--------------------------------------------------------- 

Considerando que foi solicitado pela comissão, esclarecimentos, 

relativos á abertura de vãos diretamente sobre o terreno vizinho e 

beiral cuja projeção se faz igualmente sobre o mesmo terreno.-------- 

Considerando que da vistoria, resultou claro a necessidade de serem 

apresentadas peças desenhadas representativas da construção 

preexistente, fundamentando-a ainda em memória descritiva, por forma 

a garantir a abertura de vãos e beiral (alçado Nascente).------------ 

Considerando que foi solicitada a apresentação em corte e/ou pormenor 

o revestimento da parede a “placas de granito serrado” que pretende 

executar, e projeto de estabilidade da intervenção.------------------ 

Face ao que vem a ser dito, considera-se que o imóvel necessita de 

obras de correção e adaptação, devendo ser titulado por alvará de 

obras de edificação, conforme previsto no n.º10 do artigo 73.º- C do 

RMUE.--------------------------------------------------------------- 
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7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a) Propor o indeferimento do pedido de legalização das obras de 

ampliação, em razão do conjunto de observações mencionadas no ponto 6 

da presente informação e de acordo com o auto de vistoria n.º 32.---- 

b) Notificar o requerente, no sentido de reformular o projeto 

apresentado, por forma a ultrapassar as considerações constantes do 

ponto 6 da presente informação e plasmadas no auto de vistoria n.º 32, 

concedendo se para o efeito o prazo de 30 dias, para adotar as 

diligências necessárias, conforme previsto no n.º1 do artigo 102.º-A 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 14.04.2016:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de vir a obter uma deliberação do 

órgão executivo municipal visando a adopção de um projecto de decisão 

conducente ao indeferimento do pedido de legalização em causa.------- 

Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar a requerente, nos 

termos do preceituado nos artigos 100º, 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo 

de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 21.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 22.04.2016.----------------------------------------- 

A reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. COMUNICAÇAO INSTALAÇAO REDE DE COMUNICAÇOES ELECTRONICAS EM 

INFRAESTRUTURAS PRE-EXISTENTES – PROCESSO Nº131/16 – NOS COMUNICAÇÕES 

SA – RUA DE SANTO ANTONIO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR, INFORMAÇÃO 

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

CONCEIÇAO REI DATADA DE 14.04.2016. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------  

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 287/16, em 10-02-2016, a interessada apresenta projeto  para 

a passagem de cabos em  infraestruturas pré-existentes13 e para a qual 

foi solicitada a devida autorização à entidade responsável, na ruas 

abaixo indicada, situada na freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves: ---------------------------------------------------------- 

-Rua de Santo António – 155 ml;-------------------------------------- 

                                                           
13 O sublinhado é nosso.--------------------------------------------- 
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2-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------- 

2.1-NoRegulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal ---------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no artigo 3º14 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas estão sujeitos a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º15, do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9 (RJUE), corrigindo-se o pedido nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 108º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1. ------------------------ 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 258/2009, de 25/9. ------------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º16 do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, na sua versão final, devendo as empresas de 

                                                           
14 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
15 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização ------------ 

2-Estão sujeitas a licença administrativa :------------------------- 

i) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controle prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
16 Artigo 13º Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas ------------------------------- 

1-As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a assegurar às 

empresas de comunicações electrónicas o acesso às infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que detenham 

ou cuja gestão lhes incumbe.----------------------------------------- 

2-O acesso referido no nº anterior deve ser assegurado em condições 

de igualdade, transparência e não discriminação, mediante condições 

remuneratórias orientadas para os custos, nos termos do artigo 19º.-- 

3-Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser 

céleres, transparentes e adequadamentwe publicitados, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 20 dias apos a efectiva receção do pedido 

de acesso, nos termos do nº 2 do artigo 20º.------------------------- 

4-Pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas que pertencem ao domínio público ou 

privativo das autarquias locais é devida a taxa a que se refere o 

artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 

5/2004, de 10/2, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, 

encargo, preço ou remuneração.--------------------------------------- 

5-Aos casos referidos no nº anterior não é aplicável o disposto no 

artigo 19º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25/9.------------------------------- 
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comunicações dar cumprimento aos artigos 8º17 e 9º do mesmo diploma 

legal. ------------------------------------------------------------- 

PARECERES INTERNOS ------------------------------------------------- 

No processo consta o parecer favorável da Srº Engº Vitor Joaquim 

Fernandes Pereira, a exercer funções na Divisão de Obras Públicas, 

emitido em 01-04-2016, o qual deve ser dado a conhecer à interessada.- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

3.1-Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para 

a passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes de 

Telecomunicaçõe, no arruamento acima mencionado. -------------------- 

3.2-De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 

01-04-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído. ------------------------------------------- 

3.3-Pese embora o prazo previsto para a realização dos trabalhos seja 

de 2 dias, propõe-se a emissão da licença de ocupação de espaço de 

domínio público para 30 dias. --------------------------------------- 

3.4-O pedido de ocupação de ocupação de espaço de domínio público é 

passível de ser atendido favoravelmente, mediante as seguintes 

condições de licenciamento: ----------------------------------------- 

-Prazo para conclusão das obras – 30 dias; -------------------------- 

-Comunicação da realização dos trabalhos, 5 dias previamente ao início 

dos mesmos. --------------------------------------------------------- 

-Prestação de caução no valor de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído. ------------------------------------------- 

3.5-Dever-se-à dar a conhecer à DOP e ao Srº Engº electrotécnico Nuno 

Bento a data do início dos trabalhos, para fiscalização dos mesmos. 

4-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se de acordo com o disposto no artigo 

5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para 

instalação do serviço de televisão, internet e telefone nas 

infraestruturas existentes no arruamento supra referido, nas condições 

mencionadas no item 3.4 da presente informação técnica. ------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS ----------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”. --------------------------------------------------------- 

Dados Gerais: ------------------------------------------------------- 

- Extensão da rede de Telecomunicações – 155 ml---------------------- 

-Período da licença – 30 dias---------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço público (Art.17º) -

------------------------------------------------------------- 52,50 € 

- Emissão de licença (Artigo 18º) --------------------------- 10,50 € 

                                                           
17 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios ----------------------------------------------- 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas: -------------------------- 

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes; --------------------------------------- 

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção. ---------------------------------------- 
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- Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 21º) ------ 3,10 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 20º) - 155,00 € 

TOTAL A PAGAR ……………………………………………………………………………………………………………………… 221,10 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 

7º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, devendo a interessada nesse dia indicar por escrito a data 

do início dos trabalhos.--------------------------------------------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.3.1- Envio de um exemplar do processo nº 131/16, à Divisão de Obras 

Públicas (DOP) e outro exemplar (ou cópia do CD), ao Srº Engº Nuno 

Bento a exercer funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise 

de Projectos (SEAAP), desta unidade orgânica, para fiscalização dos 

referidos trabalhos, acompanhados da fotocópia da presente informação 

técnica; ----------------------------------------------------------- 

4.3.2-Envio da fotocópia do requerimento nº 287/15, acompanhado da 

Planta de Localização, constante no processo a folha nº 115 e da 

presente informação, à Divisão de Recursos Operacionais (DRO), para 

conhecimento.------------------------------------------------------- 

4.4-Após a emissão18 do título, o Sector de Apoio Administrativo desta 

divisão deverá dar a conhecer às unidades orgânicas acima referidas, 

DOP, DRO e ao Srº Engº Nuno Bento a exercer funções no SEAAP, desta 

unidade orgânica tal ocorrência para efeito de fiscalização e 

conhecimento------------------------------------------------------- 

4.5-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica (SSIG), para efeitos de 

cadastro desta infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva 

renda anual a ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o 

disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

4.6-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer interno supra referido.-------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO, SR. JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.04.2016.---------

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente sejam proferidos competentes despachos no sentido 

de a Câmara Municipal vir adotar uma deliberação conducente ao 

deferimento do pedido de licenciamento das obras enunciadas na 

presente informação. ------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 26.04.2016.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À Consideração Superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ARQ. CASTANHEIRA PENAS DE 26.04.2016.-------------------- 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

                                                           
18 Artigo 80º - Início dos trabalhos --------------------------------- 

1- A execução das obras e trabalhos sujeitos a licença nos termos do 

presente diploma só pode iniciar-se depois de emitido o respectivo 

alvará, com exceção das situações referidas no artigo seguinte e salvo 

disposto no artigo 113º. -------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

 

 

3.6. TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, SA – PROCESSO Nº 

713/15 - AUTORIZAÇAO PARA INSTALAÇAO DE UMA IFRAESTRUTURA DE SUPORTE 

DE ESTAÇAO DE RADIOCOMUNICAÇOES E RESPETIVOS ACESSORIOS – RUA DA FONTE 

– VILAS BOAS. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Serviço de Expediente Geral 

com o nº 12567, em 09-11-2015, registado nesta unidade orgânica com o 

nº 1782/15, em 11-11-2015, a sociedade anónima TELCABO – 

Telecomunicações e Eletricidade S.A, representada neste pedido pela 

Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, S.A, solicita a autorização 

para instalação de uma infraestrutura de suporte de estação de 

radiocomunicações e respectivos acessórios, no prédio rustico, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 

955º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 480/19991111, situado na rua da Fonte, em Vilas Boas, concelho de 

Chaves-------------------------------------------------------------- 

1.2-No seguimento do Saneamento e Apreciação Liminar proposto na 

INFORMAÇÃO Nº 2/SCOU/15, sob o requerimento registado com o nº 653/16, 

a interessada apresenta os seguintes elementos:---------------------- 

1.2.1-Novo CD, em desacordo com a alínea c) do nº 3 do artigo 13º do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação;---------------- 

1.2.2-Calendarização e declaração do Presidente da Autarquia, Srº 

Arqtº António Cabeleira, autorizando a superficiária do referido 

prédio rústico - Junta de Freguesia de Vilas Boas, a celebrar com a 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A, um contrato de 

comodato, tendo por objecto a instalação de uma estação de 

Radiocomunicações Vodafone, pelo prazo de seis anos, com efeitos a 

partir de 1 de março de 2016, sendo renovável automaticamente por 

iguais períodos de tempo, até ao fim do prazo de vigência do direito 

de superfície, sempre que qualquer das partes o não denunciar com a 

antecedência mínima de três meses, relativamente ao término do prazo 

ou de qualquer das suas prorrogações.-------------------------------- 

 1.3-Nova memória descritiva, enviada via mail, com a correcção da 

área a ocupar pela estação da Vodafone – 5,0 m2 (área igual àquela 

objecto de contrato de comodato entre a Junta de Freguesia de Vilas 

Boas e a interessada).----------------------------------------------- 

2-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------- 

2.1-No Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, diploma que regula aa 

autorização municipal inerente à instalação e funcionamento das 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respectivos acessórios, definidas no Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 

20/7 e adota mecanismos para fixação dos níveis de referência relativos 

à exposição da população a campos electromagnéticos ( 0 Hz – 300 GHz) 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1.------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ------- 

A instalação de uma infraestrutura de suporte de estação de 

radiocomunicações e respectivos acessórios está sujeita a licença 
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administrativa nos termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 

4º19, do RJUE.------------------------------------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O pedido de autorização para instalação de uma infraestrutura de 

suporte de estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, 

encontra-se instruído com os seguintes elementos:-------------------- 

-Fotocópia do cartão de cidadão do Engº Pedro Miguel Cunha Gama; ---- 

-Fotocópia da declaração20 da Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, 

S.A, através da qual constitui sua mandatária a sociedade anónima 

TELCABO – Telecomunicações e Eletricidade S.A, para em nome e por 

conta da mandante exercer os poderes mencionados nas alíneas a) a d) 

da referida declaração, datada de 02-01-2007; ----------------------- 

-Fotocópia de declaração21 da TELCABO – Telecomunicações e Eletricidade 

S.A, através da qual atribui a vários engenheiros, nomeadamente ao 

Engº Pedro Miguel Cunha Gama, individualmente e por si só, as 

competências mencionadas nas alíneas a) a d) da referida declaração, 

datada de 25-09-2014;------------------------------------------------ 

-Identificação da titular, Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais, 

S.A, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 

nº 2424;------------------------------------------------------------ 

-Identificação22 das licenças de Rede Pública de Radiocomunicações, 

emitidas pelo ICP – ANACOM, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 

151-A/2000, de 20/7;------------------------------------------------- 

-Fotocópia do contrato de comodato para Instalação de Equipamento de 

Radiocomunicações, entre a freguesia de Vilas Boas, representada neste 

contrato pelo seu presidente, Srº Paulo Nuno de Jesus Pereira e a 

VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A, através do qual o 

primeiro outorgante aceita disponibilizar, a título gratuito ao 

segundo outorgante um espaço de 5 m2, no prédio rústico, inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 955º e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 480/19991111, 

situado na rua da Fonte, em Vilas Boas, concelho de Chaves---------- 

 -Fotocópia do cartão de Identificação de pessoa colectiva de direito 

público, freguesia de Vilas Boas;------------------------------------ 

-Fotocópia da Ata nº 1/2013, da Freguesia de Vilas Boas, lavrada em 

13-10-2013;--------------------------------------------------------- 

-Fotocópia do cartão de cidadão do Srº Paulo Nuno de Jesus Pereira; 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves do prédio 

rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Vilas Boas sob o 

artigo 955º e descrito na CRPC com o nº 480/19991111, situado na rua 

da Fonte, em Vilas Boas, concelho de Chaves.------------------------- 

                                                           
1 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa: ------------------------- 

i) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma. --------------------------------------------------- 
2 Autenticada pelo advogado, Nelson Saavedra, em 06-11-2015. -------- 
3 Com reconhecimentos das assinaturas dos administradores da TELCABO 

– Telecomunicações e Eletricidade, S.A, pelo advogado, Nelson 

Saavedra, em 25-11-2015. -------------------------------------------- 
4 Licença nº 502821, nº 507317, nº 504740, nº 504878, nº 504877, nº 

504876, nº 504884, nº 504885, nº 504881, nº 505511, nº 505564, nº 

505563, nº 505929, nº 506224, nº 506225, nº 505928, nº 508653, nº 

508651, nº 508652, nº 508654, nº 507722, nº 507433, nº 507434, nº 

507438, nº 507394, nº 509866, n 510030, nº 510529. ------------------ 
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-Termo de responsabilidade do engenheiro civil, Pedro Miguel Cunha 

Gama, para efeito do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 11/2003, que a obra de execução, relativa à instalação 

das infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações, 

pertencente à Vodafone, S.A, denominada por “ Ana Vilas Boas”, quanto 

ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

acompanhado da Declaração da Ordem dos Engenheiros e fotocópia do 

cartão de cidadão.-------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do Engenheiro Técnico de Energia e Sistemas 

de Potência, Pedro Miguel Cajada da Luz Francisco, para efeito do 

disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2003, 

que toma toda a responsabilidade pela execução da instalação das 

Infraestruturas de Suporte da Estação de Radiocomunicações pertencente 

à Vodafone, S.A, denominada por “ Ana Vilas Boas”, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, acompanhado 

da Declaração da Ordem dos Engenheiros Técnicos e fotocópia do cartão 

de cidadão. --------------------------------------------------------- 

-Declaração de Conformidade, atestando que a estação 27489 ANA VILAS 

BOAS, localizada na rua da Fonte, 5425-502 Vilas Boas CHV, foi 

projectada e será instalada garantindo a conformidade com os níveis 

de referência de Campo Electromagnético aplicáveis de acordo com a 

Portaria nº 1421/2004, de 23/11 e a Recomendação do Conselho 

1999/519/CE, de 12/07/1999, no que se refere aos limites de exposição 

pública a Campos Electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), tendo em conta, 

nomeadamente, as orientações emanadas pelo CIPRNI “Comissão 

Internacional para a Proteção Contra Radiação Não Ionizante”.------- 

- Fotocópia de Procuração23 de Mário Jorge Soares Vaz e de João Pedro 

de Amaral e Silva, na qualidade de administradores da VODAFONE PORTUGAL 

– Comunicações Pessoais, S.A, através da qual constituem bastante 

procurador da sua representada, Luís Manuel de Amorim Ferreira a quem, 

em nome e representação da mandante, conferem os necessários poderes 

para, por si só, mencionados nas alíneas a) a d) da referida Procuração 

subscrita em 01-07-2015;---------------------------------- 

-Memória Descritiva e Justificativa;--------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do arquitecto, Paulo Jorge Correia Pereira, 

para efeito do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-

Lei nº 11/2003, que o projecto de Instalação de uma Estação de 

Radiocomunicações de que é autor, a instalar num terreno localizado 

na rua da Fonte, em Vilas Boas, observa as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, acompanhado da Declaração da Ordem dos 

Arquitetos e fotocópia do cartão de cidadão;------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/25 000;---------------------------- 

-Planta de Implantação à escala 1/200;------------------------------- 

-Plantas, à escala 1/20;--------------------------------------------- 

-Alçado Poente, à escala 1/50;--------------------------------------- 

-Pormenores, à escala 1/20;------------------------------------------ 

-Sinalética de Segurança;-------------------------------------------- 

-Elementos apresentados sob o requerimento nº 653/16 e via mail, em 

22-04-2016.--------------------------------------------------------- 

4-PARECERES INTERNOS ------------------------------------------------ 

No presente processo registado com o nº 713/15, constam os seguintes 

pareceres favoráveis, devendo os mesmos serem dados a conhecer à 

interessada:-------------------------------------------------------- 

-INFORMAÇÃO Nº 7/SEAAP/2016, do Srº Engº eletrotécnico Nuno Bento, a 

exercer funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise de 

                                                           
5 Certificada com a original. -------------------------------------- 
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Projetos desta orgânica, emitida em 15-02-2016, a folhas nº 74 à nº 

76------------------------------------------------------------------ 

- INFORMAÇÃO Nº 4/SPMOT/2016 da Srª Arqtª Ana Isabel Augusto, a exercer 

funções no Sector de Planos Municipais de Ordenamento do Território 

desta unidade orgânica, emitida em 16-02-2016, a nº 78 à nº 79, ----- 

5-PARECER ---------------------------------------------------------- 

5.1-Pretende a requerente intervir em espaço de domínio privado do 

Município de Chaves, para instalação de uma infraestrutura de suporte 

de estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, designada 

por ”Ana Vilas Boas”, a instalar no prédio rústico, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Vilas Boas sob o artigo 955º e descrito na 

CRPC com o nº 480/19991111, situado na rua da Fonte, em Vilas Boas, 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

5.2-A estação base de telecomunicações, ocupa uma área aproximada de 

5,00 m2 e possuirá as seguintes características: -------------------- 

-Armário técnico; --------------------------------------------------- 

-Pedestal de Energia; ----------------------------------------------- 

-Armário de Energia Quadro Eléctrico (Q.E) -------------------------- 

-Estrutura para Instalação de Antenas; ------------------------------ 

-Instalações Técnicas Especiais (Alimentação e Contagem de Energia e 

Rede de Telecomunicações). ------------------------------------------ 

6-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÀVEIS À PRETENSÃO ------------------------- 

A taxa administrativa prevista na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de € 2 942,75 (dois 

mil novecentos e quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), 

conforme descriminado no Quadro I que se anexa à presente informação 

técnica.------------------------------------------------------------ 

7-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

Considerando os elementos instrutórios apresentados, no capítulo 3 da 

presente informação técnica, nomeadamente aqueles apresentados sob o 

requerimento nº 653/15;---------------------------------------------- 

Considerando os pareceres favoráveis vertidos na INFORMAÇÃO Nº 

4/SPMOT/2015 da Srª Arqtª Ana Isabel Augusto e na INFORMAÇÃO Nº 

7/SEAAP/2015, do Srº Engº eletrotécnico Nuno Bento, ambos a exercerem 

funções nesta orgânica, os quais se reproduzem na presente informação 

técnica para todos os efeitos legais;-------------------------------- 

Considerando que a pretensão da interessada não contraria restrições 

prevista no Plano Diretor Municipal, medidas preventivas, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública;-------------------- 

Considerando ainda que, não se vislumbram razões concretas e 

fundamentadas relacionadas com a protecção do ambiente, do património 

cultural e da paisagem urbana que impeçam o deferimento da presente 

pretensão.---------------------------------------------------------- 

8-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, diploma que 

regula a autorização municipal inerente à instalação e funcionamento 

das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 

respectivos acessórios, definidas no Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 

20/7 e no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, tomo a 

liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

8.1-Propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

autorização para a instalação de uma infraestrutura de suporte de 

estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, designada por 

“Ana Vilas Boas”, solicitado sob o requerimento nº 1782/15, nos termos 
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do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, uma vez 

que não se verificam as razões de indeferimento expressas nas alíneas 

a), b) e c) do artigo 7º daquele dispositivo legal.------------------ 

8.2-Após o pagamento das taxas devidas, propõe-se que seja emitido o 

respectivo alvará de utilização nos termos do disposto no nº 3 do 

artigo 74º do RJUE, devendo a interessada apresentar nova certidão da 

conservatória do prédio objecto do presente pedido e novo CD 

georeferenciado, de acordo com o artigo 13º do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, previamente à emissão daquele título. 

8.3-Notifique-se a requerente da presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos. -------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO, SR. JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.04.2016.--------- 

Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente sejam proferidos competentes despachos no sentido de a 

Câmara Municipal vir adotar uma deliberação conducente ao deferimento 

do pedido de licenciamento das obras inerentes à instalação de uma 

infraestrutura de suporte de uma estação de radiocomunicações na 

aldeia de Vilas Boas, nos termos do projeto em presença.------------- 

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

DELGADO, DE 26.04.2016.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À Consideração Superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ARQ. CASTANHEIRA PENAS DE 26.04.2016.-------------------- 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

 

 

3.7. PASSAGEM DE CABOS EM INFRAESTRUTURAS PRE-EXISTENTES – PROCESSO 

Nº156/16 – NOS COMUNICAÇÕES SA – : AVENIDA MARECHAL CARMONA - SANTA 

MARIA MAIOR INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇAO REI DATADA DE 14.04.2016. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 350/16, em 22-02-2016, a interessada apresenta projeto para 

a passagem de cabos em infraestruturas existentes24 e para a qual foi 

solicitada a devida autorização à entidade responsável, na rua abaixo 

indicada, situada na freguesia de Santa Maria Maior, concelho de 

Chaves:------------------------------------------------------------- 

-Avenida Marechal Carmona – 335 ml; --------------------------------- 

2-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------- 

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no artigo 3º25 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

                                                           
24 O sublinhado é nosso.--------------------------------------------- 
25 Artigo 3º - Licença Municipal ------------------------------------ 
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2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas estão sujeitos a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º26, do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9 (RJUE), corrigindo-se o pedido nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 108º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1.------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 258/2009, de 25/9--------------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º27 do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, na sua versão final, devendo as empresas de 

comunicações dar cumprimento aos artigos 8º28 e 9º do mesmo diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

                                                           

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
26 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização ------------ 

2-Estão sujeitas a licença administrativa: -------------------------- 

ii) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controle prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
27 Artigo 13º Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas ------------------------------- 

1-As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a assegurar às 

empresas de comunicações electrónicas o acesso às infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que detenham 

ou cuja gestão lhes incumbe.----------------------------------------- 

2-O acesso referido no nº anterior deve ser assegurado em condições 

de igualdade, transparência e não discriminação, mediante condições 

remuneratórias orientadas para os custos, nos termos do artigo 19º.--

3-Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser 

céleres, transparentes e adequadamente publicitados, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 20 dias apos a efectiva receção do pedido 

de acesso, nos termos do nº 2 do artigo 20º.------------------------- 

4-Pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas que pertencem ao domínio público ou 

privativo das autarquias locais é devida a taxa a que se refere o 

artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 

5/2004, de 10/2, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, 

encargo, preço ou remuneração.--------------------------------------- 

5-Aos casos referidos no nº anterior não é aplicável o disposto no 

artigo 19º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25/9.------------------------------- 
28 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização colectiva, 
quando existentes;------------------------------------------------ 

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.-------------------------------------- 
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PARECERES INTERNOS -------------------------------------------------- 

No processo consta o parecer favorável da Srº Engº Vitor Joaquim 

Fernandes Pereira, a exercer funções na Divisão de Obras Públicas, 

emitido em 01-04-2016, o qual deve ser dado a conhecer à interessada. 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

3.1-Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para 

a passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes de 

Telecomunicaçõe, no arruamento acima mencionado.--------------------- 

3.2-De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 

01-04-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

3.3-Pese embora o prazo previsto para a realização dos trabalhos seja 

de 3 dias, propõe-se a emissão da licença de ocupação de espaço de 

domínio público para 30 dias. --------------------------------------- 

3.4-O pedido de ocupação de ocupação de espaço de domínio público é 

passível de ser atendido favoravelmente, mediante as seguintes 

condições de licenciamento:------------------------------------------ 

-Prazo para conclusão das obras – 30 dias;--------------------------- 

-Comunicação da realização dos trabalhos, 5 dias previamente ao início 

dos mesmos.--------------------------------------------------------- 

-Prestação de caução no valor de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído. ------------------------------------------- 

3.5-Dever-se-à dar a conhecer à DOP e ao Srº Engº electrotécnico Nuno 

Bento a data do início dos trabalhos, para fiscalização dos mesmos. - 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se de acordo com o disposto no artigo 

5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para 

instalação do serviço de televisão, internet e telefone nas 

infraestruturas existentes no arruamento supra referido, nas condições 

mencionadas no item 3.4 da presente informação técnica.-------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO-------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”.---------------------------------------------------------- 

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da rede de Telecomunicações – 335 ml ---------------------- 

-Período da licença – 30 dias--------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

 Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------ 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

-Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço público 

(Art.17º)………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 52,50 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º) ---------------------------- 10,50 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………......………..........................................3,10 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano ( nº 8 do artigo 20º)--335,00 €  

TOTAL A PAGAR ………………………………………………………………………………………………………………………… 401,10 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 

7º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 
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Municipal, devendo a interessada nesse dia indicar por escrito a data 

do início dos trabalhos. -------------------------------------------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.3.1- Envio de um exemplar do processo nº 156/16, à Divisão de Obras 

Públicas (DOP) e outro exemplar (ou cópia do CD), ao Srº Engº Nuno 

Bento a exercer funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise 

de Projectos (SEAAP), desta unidade orgânica, para fiscalização dos 

referidos trabalhos, acompanhados da fotocópia da presente informação 

técnica; ----------------------------------------------------------- 

4.3.2-Envio da fotocópia do requerimento nº 350/16, acompanhado da 

Planta de Localização, constante no processo a folha nº 116 e da 

presente informação, à Divisão de Recursos Operacionais (DRO), para 

conhecimento.------------------------------------------------------- 

4.4-Após a emissão29 do título, o Sector de Apoio Administrativo desta 

divisão deverá dar a conhecer às unidades orgânicas acima referidas, 

DOP, DRO e ao Srº Engº Nuno Bento a exercer funções no SEAAP, desta 

unidade orgânica tal ocorrência para efeito de fiscalização e 

conhecimento-------------------------------------------------------- 

4.5-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica (SSIG), para efeitos de 

cadastro desta infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva 

renda anual a ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o 

disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

4.6-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer interno supra referido.-------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO, SR. JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.04.2016.--------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente sejam proferidos competentes despachos no sentido 

de a Câmara Municipal vir adotar uma deliberação conducente ao 

deferimento do pedido de licenciamento das obras enunciadas na 

presente informação. ------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 26.04.2016.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À Consideração Superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ARQ. CASTANHEIRA PENAS DE 26.04.2016.-------------------- 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

 

 

3.8. PASSAGEM DE CABOS EM INFRAESTRUTURAS PRE-EXISTENTES – PROCESSO 

Nº224/16 – NOS COMUNICAÇÕES SA – : AVENIDA MARECHAL CARMONA - SANTA 

                                                           
29 Artigo 80º - Início dos trabalhos--------------------------------- 

1-A execução das obras e trabalhos sujeitos a licença nos termos do 

presente diploma só pode iniciar-se depois de emitido o respectivo 

alvará, com exceção das situações referidas no artigo seguinte e salvo 

disposto no artigo 113º---------------------------------------------- 
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MARIA MAIORINFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇAO REI DATADA DE 15.04.2016. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 529/16, em 17-03-2016, a interessada apresenta projeto para 

a passagem de cabos em infraestruturas existentes30 e para a qual foi 

solicitada a devida autorização à entidade responsável, na rua abaixo 

indicada, situada na freguesia de Santa Maria Maior, concelho de 

Chaves:------------------------------------------------------------- 

-Avenida Heróis de Chaves – 100 ml;--------------------------------- 

2-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------- 

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no artigo 3º31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas estão sujeitos a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º32, do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9 (RJUE). -------------------------------------------- 

 2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 258/2009, de 25/9 -------------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º33 do Decreto-

                                                           
30 O sublinhado é nosso.--------------------------------------------- 
31 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
32 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização ------------ 

2-Estão sujeitas a licença administrativa: ------------------------- 

iii) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controle prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
33 Artigo 13º Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas ------------------------------- 

1-As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a assegurar às 

empresas de comunicações electrónicas o acesso às infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que detenham 

ou cuja gestão lhes incumbe.----------------------------------------- 

2-O acesso referido no nº anterior deve ser assegurado em condições 

de igualdade, transparência e não discriminação, mediante condições 

remuneratórias orientadas para os custos, nos termos do artigo 19º.-- 

3-Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser 

céleres, transparentes e adequadamentwe publicitados, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 20 dias apos a efectiva receção do pedido 

de acesso, nos termos do nº 2 do artigo 20º.------------------------- 

4-Pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas que pertencem ao domínio público ou 
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Lei nº 123/2009, de 21/5, na sua versão final, devendo as empresas de 

comunicações dar cumprimento aos artigos 8º34 e 9º do mesmo diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

PARECERES INTERNOS -------------------------------------------------- 

No processo consta o parecer favorável da Srº Engª Maria Madalena S. 

Durão Branco, a exercer funções na Divisão de Obras Públicas, emitido 

em 06-04-2016, o qual deve ser dado a conhecer à interessada. ------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

3.1-Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para 

a passagem de cabos em infraestruturas existentes de Telecomunicações, 

no arruamento acima mencionado.-------------------------------------- 

3.2-De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 

01-04-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

3.3-Pese embora o prazo previsto para a realização dos trabalhos seja 

de apenas um dia, propõe-se a emissão da licença de ocupação de espaço 

de domínio público para 30 dias. ------------------------------------ 

3.4-O pedido de ocupação de ocupação de espaço de domínio público é 

passível de ser atendido favoravelmente, mediante as seguintes 

condições de licenciamento:------------------------------------------ 

-Prazo para conclusão das obras – 30 dias;--------------------------- 

-Comunicação da realização dos trabalhos, 5 dias previamente ao início 

dos mesmos.--------------------------------------------------------- 

-Prestação de caução no valor de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

3.5-Dever-se-à dar a conhecer à DOP e ao Srº Engº electrotécnico Nuno 

Bento a data do início dos trabalhos, para fiscalização dos mesmos.-- 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se de acordo com o disposto no artigo 

5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para 

instalação do serviço de televisão, internet e telefone nas 

infraestruturas existentes no arruamento supra referido, nas condições 

mencionadas no item 3.4 da presente informação técnica.------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”.---------------------------------------------------------- 

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

                                                           

privativo das autarquias locais é devida a taxa a que se refere o 

artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 

5/2004, de 10/2, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, 

encargo, preço ou remuneração.--------------------------------------- 

5-Aos casos referidos no nº anterior não é aplicável o disposto no 

artigo 19º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25/9.------------------------------- 
34 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios ----------------------------------------------- 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

c) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes; --------------------------------------- 

d) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção. ---------------------------------------- 
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-Extensão da rede de Telecomunicações – 100 ml ---------------------- 

-Período da licença – 30 dias---------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------- 

Cálculo: ----------------------------------------------------------- 

-Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço público 

(Art.17º)……….……………………………………………………………………………………………………………………………… 52,50 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º) ………………………………………………………………………… 10,50 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 21º) ………………… 3,10 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano ( nº 8 do artigo 20º)--100,00 €  

TOTAL A PAGAR ………………………………………………………………………………………………………………………… 166,10 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 

7º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, devendo a interessada nesse dia indicar por escrito a data 

do início dos trabalhos.--------------------------------------------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.3.1- Envio de um exemplar do processo nº 224/16, à Divisão de Obras 

Públicas (DOP) e outro exemplar (ou cópia do CD), ao Srº Engº Nuno 

Bento a exercer funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise 

de Projectos (SEAAP), desta unidade orgânica, para fiscalização dos 

referidos trabalhos, acompanhados da fotocópia da presente informação 

técnica; ----------------------------------------------------------- 

4.3.2-Envio da fotocópia do requerimento nº 529/16, acompanhado da 

Planta de Localização, constante no processo a folha nº 126 e da 

presente informação, à Divisão de Recursos Operacionais (DRO), para 

conhecimento.------------------------------------------------------- 

4.4-Após a emissão35 do título, o Sector de Apoio Administrativo desta 

divisão deverá dar a conhecer às unidades orgânicas acima referidas, 

DOP, DRO e ao Srº Engº Nuno Bento a exercer funções no SEAAP, desta 

unidade orgânica tal ocorrência para efeito de fiscalização e 

conhecimento-------------------------------------------------------- 

4.5-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica (SSIG), para efeitos de 

cadastro desta infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva 

renda anual a ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o 

disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.------------------------------- 

4.6-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer interno supra referido.-------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.04.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação sou a propor que 

superiormente sejam proferidos competentes despachos no sentido de a 

camara municipal vir a adotar uma deliberação conducente ao 

                                                           
35 Artigo 80º - Início dos trabalhos -------------------------------- 

1-A execução das obras e trabalhos sujeitos a licença nos termos do 

presente diploma só pode iniciar-se depois de emitido o respectivo 

alvará, com exceção das situações referidas no artigo seguinte e salvo 

disposto no artigo 113º --------------------------------------------- 
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deferimento do pedido de licenciamento das obras enunciadas na 

presente informação. ------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 26.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 26.04.2016.----------------------------------------- 

A reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

 

 

3.9. AMPLIAÇÃO DE ARMAZEM AGRICOLA/INSTALAÇÃO DE COZINHA REGIONAL - 

LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM - LUGAR DE ESTEVAL – 

CURALHA. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através do requerimento n.º 1949/15, referente ao processo n.º 795/15, 

a Sr.ª Maria Rosária de Castro Martins Pinto, apresenta elementos, 

relativos a um pedido de aprovação de projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das 

obras de ampliação36 de um armazém (Lic.ª inicial.º 637/01), situado 

no lugar de Esteval - Curalha, freguesia de Curalha no concelho de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 6 112.00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 675 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 455/20011002, da freguesia de Curalha.------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:--------------------------- 

- Licença construção n.º 637/01, para construção de um armazém agrícola 

com a área de 165.00 m2;--------------------------------------------- 

- Alvará de licença de utilização n.º 188/02, para armazém agrícola; 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR--------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos;--------------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com a 

indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

                                                           
36 «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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- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre o papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100;-----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra;------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- 

Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento de 

legalização de construção.------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º 

47 A, o terreno está inserido em espaço de classe 4 – espaço agrícola 

e florestal, na categoria 4.1 – espaço florestais - subcategoria 4.1.A 

– espaços florestais comuns.----------------------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

A requerente pretende a legalização da ampliação de um imóvel destinado 

a armazém. A ampliação preconiza um aumento de área de 413.86 m2, que 

se projetam ao nível do r/chão;------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, ou seja, com os projetos de 

estabilidade, arranjos exteriores, águas pluviais, acústico, águas e 

esgotos e ficha de segurança contra incêndio. No que diz respeito á 

luz é apresentada fatura.------------------------------------------- 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2016-01-08, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”44”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

armazém, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação, 

necessitando apenas de correção ao nível da recolha de águas pluviais 

na zona da garagem.-------------------------------------------------- 
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O imóvel que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º37 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal;----------------------------- 

Face ao uso pretendido, destinado a “armazém”, há a referir que, se 

enquadra no disposto no n.º 4 do artigo 53.º38 do Plano Diretor 

Municipal, onde dispõe que, é admissível, a instalação de armazéns, 

fora dos espaços pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde 

que, se localizem, em espaço florestal ou em espaço agroflorestal 

comum.-------------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 58.º39, do Plano Diretor 

Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2 aplicado 

á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de construção) 

= 6 112.00 m2 x 0.25 m2/m2 = 15 280.00 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida) > 578.86 m2 (área bruta de construção licenciada 

+ área bruta de construção ampliada).-------------------------------- 

O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 

58.º do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas referentes 

a armazéns, cumprirão, com as devidas adaptações, as regras de 

edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, ou seja:--------------- 

- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a estrada 

que delimita o espaço;----------------------------------------------- 

- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo com 

as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto á berma 

da referida via;----------------------------------------------------- 

Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta a 

parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior a 

                                                           
37 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
38 Artigo 53º – Instalações industriais e armazéns ------------------ 

1 - É admissível a instalação de unidades industriais fora dos espaços 

pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde que se trate de 

indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento do Exercício 

de Actividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço florestal 

ou em espaço agro-florestal comuns, e sem prejuízo do cumprimento dos 

condicionamentos legalmente estipulados para cada actividade 

industrial concreta. ------------------------------------------------ 
39 Artigo 58º – Edificabilidade ------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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30 m, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no artigo 28, 

pelo facto de não se tratar de um espaço industrial;----------------- 

- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela, exceto 

de um dos lados, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no 

artigo 28, pelo facto de não se tratar de um espaço industrial;------ 

- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento de 

cargas e descargas e ao estacionamento próprio com dimensão suficiente 

para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego na via 

pública;------------------------------------------------------------ 

Face as dimensões da parcela de terreno, o requerente cumpre o 

especificado na alínea e) do n.º 3 do art.1240 do Plano Diretor 

Municipal, ou seja, o mínimo de 5 lugares de estacionamento no interior 

do lote;------------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------ 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no art.º 10 do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor do 

projeto de arquitetura, do coordenador do projeto, do autor dos 

projetos de especialidades e do autor do levantamento topográfico, 

cujos teores se mostram adequados;----------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

De acordo com o n.º 4, do art.º 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, a 

taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

66,22 euros.-------------------------------------------------------- 

As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, do 

Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela 

realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 154,30 

euros.-------------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 220,52 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I, que se apensa á presente 

informação.--------------------------------------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

Considerando que o armazém objeto de legalização das obras de ampliação 

acima enunciadas, não necessita de obras de correção ou adaptação. 

Considerando que o armazém, se situa em local, onde predominam esta 

tipologia de construções, está em bom estado de conservação e mostra-

se adequado ao uso pretendido.--------------------------------------- 

Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado, sem ligação á rede pública de água e as águas residuais 

são conduzidas á uma fossa séptica.---------------------------------- 

                                                           
40 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 

3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 

legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 

projectos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 

garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Um lugar por cada fogo; ------------------------------------------ 

b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 

unifamiliares; ----------------------------------------------------- 

c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 

habitação colectiva; ------------------------------------------------ 

d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 

comércio ou serviços; ----------------------------------------------- 

e) Um lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção destinada a 

indústrias ou armazéns; --------------------------------------------- 
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Considerando que o imóvel se destina a “armazém”, pelo que o uso cumpre 

o disposto no n.º 4 do artigo 53.º do Regulamento do Plano Diretor 

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

Considerando que a parcela de terreno, a implantação do imóvel e a 

área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1 do 

artigo 58.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------- 

Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE.------ 

10 - PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a) 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;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do armazém, a interessado deverá, 

nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 

dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.04.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atento aos fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação sou a propor que superiormente sejam 

proferidos competentes despachos no sentido de a Câmara municipal vir 

a adotar uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de 

legalização da operação urbanística em presença e o concomitante 

reconhecimento de que se encontram preenchidos os requisitos legais 

que permitam a emissão do alvará de utilização do imóvel em causa 

(armazém). ---------------------------------------------------------  

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

DELGADO DE 26.04.2016. ---------------------------------------------- 

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 26.04.2016.----------------------------------------- 

A 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 
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OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. CENTRO SOCIAL DA VARZEA – VISTORIA COM VISTA À RECEÇÃO DEFINITIVA 

DO CONTRATO DA EMPREITADA. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 92/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 

Diário da Republicada 2ª Serie, nº40 de 26 de Fevereiro de 2009, 

concurso publico tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Centro 

Social da Várzea”.--------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 7 de maio de 2009, o Município de Chaves 

decidiu adjudicar à empresa “Edibarra, Construções e Obras Publicas, 

Lda.”, a execução da referida empreitada.--------------------------- 

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

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 29 de 

maio de 2009.------------------------------------------------------ 

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

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 143.473,28 € (cento e 

quarenta e três mil quatrocentos e setenta e três euros e vinte e oito 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

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

celebrado no dia 8 de junho de 2009.--------------------------------- 

6. A receção provisória foi efetuada a 18 de agosto de 2010.------- 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais, foi feita a retenção 

de 10% do valor dos autos de medição, correspondendo ao total de 

14.347,33€.--------------------------------------------------------- 

8. Por deliberação tomada em reunião de Camara do dia 12/11/2012, 

foi autorizada a restituição de 8.608,40€, correspondente a 60% do 

valor total da garantia da obra, sendo 30% correspondente ao 1º ano 

de garantia da obra e 30% ao 2º ano de garantia da obra. ---------- 

9. Por deliberação tomada em reunião de Camara do dia 5/12/2014, foi 

autorizada a restituição de 4.304,20€, correspondente a 30% do valor 

total da garantia, sendo 15% correspondente ao 3º ano de garantia da 

obra e 15% ao 4º ano de garantia da obra. ---------------------------

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

1. Após decorridos cinco anos da data da receção provisória da obra, 

a firma adjudicatária vem solicitar a Receção Definitiva dos 

trabalhos, através de ofício que deu entrada no município de Chaves, 

com o registo n.º 3229 de 18/03/2016.-------------------------------  

2. Em resposta ao solicitado, foi efetuada uma vistoria à obra no 

dia 12/04/2016, comparecendo no local os responsáveis pela 

fiscalização da obra, Madalena Branco e Armindo Canavezes e na presença 

do representante do empreiteiro, Eng. Hélder Gomes e para nos termos 

do disposto no nº1 do Artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, 

procederem à vistoria dos trabalhos executados, tendo-se concluído que 

os trabalhos referentes ao contrato da empreitada, se encontram 

executados de acordo com o projeto, caderno de encargos e demais 

elementos técnicos, não apresentando anomalias resultantes de defeitos 

de execução.-------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito-------------------------------- 
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Face ao exposto, pelas razões de facto e direito enunciadas, propõe-

se ao Órgão executivo:---------------------------------------------- 

1-  De acordo com o estipulado no nº2 do artigo 398º do CCP, dado 

que as obras não apresentam deficiências, seja elaborado o respetivo 

auto de receção definitiva;------------------------------------------ 

2- Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo seja enviada a presente informação à Divisão de 

Gestão Financeira a fim de ser restituído ao empreiteiro, o valor de 

1.434,73€ (mil quatrocentos e trinta e quatro euros e setenta e três 

cêntimos), correspondente ao valor ainda retido (10%, do valor total 

para garantia da obra).----------------------------------------------

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

Divisão de Obras Publicas, 12 de abril de 2016-----------------------

A técnica Superior ------------------------------------------------ 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) -------------------------- 

Em Anexo: Auto de vistoria-----------------------------------------

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

DE 2016.04.13.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2016.04.26.--------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

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

2016.04.26.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL. 

Foi presente a informação nº 89/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

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

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

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

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

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

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

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

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

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

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

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

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

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

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

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

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

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013.---------------------- 
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7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

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

8. Em 10 de Fevereiro de 2014, foi efetuada suspensão parcial dos 

trabalhos, devido à necessidade de alterar o projetos inicialmente 

aprovados, por imposição da Direção Regional da Cultura do Norte em 

virtude das estruturas arqueológicas encontradas.-------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 19 de Junho de 2014, foram aprovados trabalhos a 

menos no valor de 333.192,40€ e trabalhos a mais no valor de 

444.599,29€, resultantes do novo projeto.--------------------------- 

10. Em 30 de Dezembro de 2015, foi efetuada suspensão parcial dos 
trabalhos, até que seja encontrada uma solução definitiva para a 

ventilação do edifício.---------------------------------------------

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

1. Encontrando-se concluídos os trabalhos constituintes do contrato 

da presente empreitada, a Fiscalização efetuou uma vistoria aos 

trabalhos, para efeitos de receção provisória e na presença do 

empreiteiro, verificar o estado em que estes se encontram.----------- 

2. Na presente data os trabalhos encontram-se executados de acordo 

com o contratualmente estabelecido, ficando no entanto salvaguardadas 

as seguintes situações pendentes:------------------------------------ 

 Revestimentos em aço corten, corrigir soldas e retificar as chapas 

entre painéis de betão branco do lado da Rua das Longras; ---------- 

 Retificar o abatimento provocado pelo aluimento de terras na zona 

da saída das condutas romanas;-------------------------------------- 

 Retificações nos abatimentos dos pavimentos exteriores 

envolventes ao edifício e, do pavimento da praça em tijolo romano com 

depressões em vários pontos empossando muita água, verificando-se que 

existem infiltrações para o interior da laje;------------------------ 

 Realização de ensaios e testes de funcionamento das 

infraestruturas: elétricas, telecomunicações, sistemas de intrusão e 

alarme e deteção de incêndios, som, CCTV, infraestruturas 

eletromecânicas e entrega do relatório de funcionalidades e termos de 

responsabilidade por execução e, respetivas certificações nas 

entidades competentes;--------------------------------------------- 

 Realização dos testes, ensaios do sistema de AVAC, em virtude de 

dependerem da alimentação de energia elétrica das instalações e da 

certificação das instalações elétricas, bem como realização de ensaios 

e testes do sistema de geotermia e formação do pessoal no âmbito da 

gestão centralizada.------------------------------------------------ 

3. Em reunião ordinária do dia 22 de Janeiro de 2016, o Município de 

Chaves aprovou suspensão parcial da obra, através de informação n.º 

21/2016, apresentando as causas justificadoras da paralisação dos 

trabalhos devido á existência de bastante humidade, vapor de água 

gerado pelas nascentes de água termal, o que provoca bastante 

condensação e, em virtude desta condensação se danificar os diversos 

equipamentos.------------------------------------------------------- 

4. De acordo com o ponto anterior, fica também salvaguardado a 

conclusão dos seguintes trabalhos, que foram conforme referido, 

comprometidos pelas ocorrências da humidade no edifício;----------- 

 Infraestruturas elétricas, quadros elétricos, luminárias 

(iluminação normal e segurança), aparelhagem de comando, sinalização, 

tomadas, sistema de videoporteiro e gestão;------------------------- 

 Instalações de Áudio e Vídeo, equipamentos terminais (colunas de 

som, monitores e servidores);--------------------------------------- 
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 Sistema de chamada de emergência, equipamentos terminais 

(aparelhagem);----------------------------------------------------- 

 Sistema de Deteção de Incêndio, detetores, sirenes, botoneiras e 

central de comando e gestão (monitores);------------------------- 

 Sistema de Intrusão, detetores, sirenes e central de comando e 

gestão (monitores);------------------------------------------------ 

 Instalações de Segurança, equipamentos terminais, extintores e 

sinalética;-------------------------------------------------------- 

 Infraestruturas de Telecomunicações, bastidores, painéis, tomadas 

e equipamentos terminais;-------------------------------------------- 

 Central geotérmica, grupos de bombagem, válvulas, atuadores, 

sensores, termómetros e respetivos quadro de alimentação e comando 

(gestão técnica);-------------------------------------------------- 

 Climatização, Chiller, grupos eletrombombas, atuadores, sensores 

e equipamentos terminais;-------------------------------------------- 

 Instalações sanitárias e receção.------------------------------ 

5. Foi cumprido o plano de prevenção e gestão de resíduos de 

construção e demolição, de acordo com a legislação vigente.--------- 

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

Face ao exposto, propõe-se o seguinte:------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) Caso a proposta seja aprovada, seja elaborado o auto de receção 

provisória da obra, de acordo com o disposto nos artigos 394.º e 395.º 

do Código dos Contratos Públicos, considerando que as situações 

descritas não são impeditivas da realização da mesma. ---------------

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

Chaves, 20 de Abril de 2016------------------------------------------

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

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

Anexos: Auto de Vistoria.------------------------------------------

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

DE 2016.04.21.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2016.04.26.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

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

2016.04.26. --------------------------------------------------------

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, para registar todas as facilidades concedidas, pela 

Autarquia, na realização de uma visita de estudo, ao Museu das Termas 

Romanas. ----------------------------------------------------------- 

Todos os estudantes que participaram na referida visita ficaram 

bastante entusiasmados com o riquíssimo património histórico do museu. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. --------------------- 
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1.3. REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENG.º BRANCO 

TEIXEIRA – 1.ª FASE – RELATÓRIO FINAL ------------------------------- 

Foi presente a informação nº115/2016, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 58, de 23 de março de 2016 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Remodelação e Beneficiação do Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira 

– 1.ª Fase”. -------------------------------------------------------- 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e 

Obras Públicas S.A.” pelo valor de 669.900,00 € (Seiscentos e sessenta 

e nove mil e novecentos euros). ------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita e nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido de 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de propor a aprovação do 

relatório final da empreitada “Remodelação e Beneficiação do Estádio 

Municipal Eng.º Branco Teixeira – 1.ª Fase”, e a adjudicação à empresa 

“Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A.” 

pelo valor de 669.900,00 € (Seiscentos e sessenta e nove mil e 

novecentos euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 75 

dias, remetendo-se o mesmo relatório final à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal. --------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 29 de abril de 2016. --------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------

Aos 29 dias do mês de abril de 2016, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros:---------------------------------------------  

Presidente: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de 

Obras Públicas; ----------------------------------------------------- 

1 º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas, --------------------------------------- 

2.º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------  

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 20 de abril procedeu-se á notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo ---------------------------------------

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ----------------

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Remodelação e Beneficiação do Estádio Municipal Eng.º 
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Branco Teixeira – 1.ª Fase”, e a adjudicação à empresa “Anteros 

Empreitadas Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A.” pelo valor 

de 669.900,00 € (Seiscentos e sessenta e nove mil e novecentos euros), 

IVA não incluído, com um prazo de execução de 75 dias, remetendo-se o 

mesmo – relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, 

no caso, a Câmara Municipal; ---------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

(Maria Madalena de Sousa Durão Branco) ------------------------------ 

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

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

DELGADO, DE 2016.04.29. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.04.29. -------------------------------------------------------- 

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

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, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

Os Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina 

Barros Teixeira Santos e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

fundamentaram a sua posição, reiterando os argumentos, oportunamente, 

exarados, na deliberação tomada, por este Executivo, e relacionada com 

a abertura do respetivo procedimento concursal. --------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SÓNIA MARIA TEIXEIRA DUARTE 

PINTO. INFORMAÇÃO Nº67/DAR/2016. ----------------------------------- 

Foi presente a informação nº67/DAR/2016, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. INTRODUÇÃO:---------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 1 de dezembro de 2015 

com o registo de entrada n.º13402, um pedido em nome de Sónia Maria 

Teixeira Duarte Pinto, contribuinte n.º219 314 616, a solicitar o 
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pagamento de uma dívida contraída junto do Município de Chaves, a 

título de consumos de água, recolha de águas residuais e resíduos 

sólidos urbanos efetuados e não pagos em prestações, numa instalação 

na Rua Nadir Afonso, n.º34 Bloco1 5.ºesq;---------------------------- 

Para o efeito, invoca que em face do facto de atualmente se encontrar 

desempregada, não dispõe de condições para proceder ao pagamento do 

valor em dívida de uma só vez, o qual ascende à quantia de 136,95€ 

(cento e trinta e seis euros e noventa e cinco cêntimos);------------ 

Atualmente a requerente é beneficiária do programa de apoio à renda 

no Município, residindo no Bloco Social de Casas dos Montes Bloco 4 

1.ºDtº.------------------------------------------------------------- 

Consultado o relatório do agregado familiar existente na Divisão de 

Recursos Humanos, que se anexa, constata-se que a estrutura familiar 

da requerente apresenta um quadro social e económico fortemente 

fraturante decorrente da destituição de responsabilidades evidenciada 

pelo progenitor na comparticipação dos encargos com a gestão da 

economia doméstica;------------------------------------------------- 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 116.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade a 

impossibilidade do sujeito passivo para efetuar o pagamento em dívida; 

A situação económica do sujeito passivo é comprovada por declaração 

anual de rendimentos, bem como de declaração das Finanças de ausência 

de património e na ausência de rendimentos por declaração do Instituto 

de Segurança Social ou entidade congénere, da existência de reformas, 

pensões e outros auxílios económicos;-------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido a 136,95;---------------------------------- 

Aqui chegados, conclui-se que a ora peticionária reúne os requisitos 

necessários para que lhe seja autorizado o pagamento em prestações ao 

abrigo do retrocitado artigo do regulamento municipal;--------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€ 

mensais, pelo que o faseamento do pagamento da divida solicitado em 3 

prestações, dá cumprimento no exigido.------------------------------- 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 136,95€, por 

parte da peticionária, em 3 prestações mensais;---------------------- 

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

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

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 
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c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal à Divisão de Águas e Resíduos.------------------- 

Chaves, 13 de abril de 2016.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Engº José António T.F. Carneiro)----------------------------------- 

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

DELGADO DE 15.04.2016 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL DR.PAULO ALVES DATADO DO DIA 

18.04.2016.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JORGINA MARIA DE SOUSA MACHADO. 

INFORMAÇÃO Nº68/DAR/2016. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº68/DAR/2016, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1.INTRODUÇÃO:-------------------------------------------------------  

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 10 de dezembro de 2015, 

um pedido em nome de Jorgina Maria de Sousa Machado, contribuinte 

n.º177 728 728, a solicitar o pagamento em 3 prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação na Urbanização Fernando Dias Bloco 4 LJ2 Stª 

Maria Maior 5400-590 Chaves;----------------------------------------- 

A 17 de dezembro de 2015, foi notificada a requerente, dando-lhe 

conhecimento de que o pagamento em prestações está previsto no 

regulamento municipal dos serviços de abastecimento público de água, 

de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 

urbanos, tendo-lhe sido solicitada a documentação exigida para a 

apreciação do pedido;------------------------------------------------ 

Apresentou a requerente certidão emitida pela direção de finanças de 

Chaves, certificando a não entrega de declaração de IRS relativa ao 

ano de 2014, bem como da não obtenção de quaisquer rendimentos nesse 

ano que obrigassem à sua entrega;------------------------------------ 

Foi também apresentada declaração emitida pelo Instituto de Segurança 

Social informando não estar a ser concedida qualquer 

pensão/subsídio/complemento à requerente;---------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 116.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

A situação económica do sujeito passivo é comprovada por declaração 

anual de rendimentos, bem como por declaração das Finanças de ausência 
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de património e na ausência de rendimentos por declaração do Instituto 

de Segurança Social ou entidade congénere, da existência de reformas, 

pensões e outros auxílios económicos;-------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido a 458,08€;--------------------------------- 

Da análise da documentação apresentada, conclui-se que a ora 

peticionária reúne os requisitos necessários para que lhe seja 

autorizado o pagamento em prestações ao abrigo do retrocitado artigo 

do regulamento municipal;-------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida está compreendido entre os 251€ e 

os 500€, o valor mínimo regulamentado para a prestação mensal é de 

50€, pelo que o faseamento do pagamento da dívida, solicitado em 3 

prestações, dá cumprimento ao exigido.------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 458,08€ por 

parte da peticionária, em 3 prestações mensais;---------------------- 

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

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

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------------- 

Chaves, 14 de abril de 2016.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Engº José António T.F. Carneiro) ----------------------------------- 

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

DELGADO DE 15.04.2016 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL DR.PAULO ALVES DATADO DO DIA 

18.04.2016.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – “DANOS NA VIATURA MERCEDES – MATRICULA 92-

83-ZP” - REQUERENTE: AGOSTINHO JOSÉ CARNEIRO FERNANDES - INFORMAÇÃO 

60/UFRO/2016. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 
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O Sr. Agostinho José Carneiro Fernandes, com residência na Rua E, 

n.º43, Bairro Albino Fidalgo, 5470-280 Montalegre, através de 

requerimento, com registo de entrada na secção de expediente geral 

deste município sob o n.º 3573, datado de 29 de março de 2016, solicita 

indemnização por danos sofridos na viatura supracitada, no dia 27 de 

março do corrente ano, na Estrada Municipal 507.--------------------  

2 – PARECER--------------------------------------------------------- 

O requerente descreve que no dia 27 de março de 2016 pelas 16:15h, 

quando circulava com o veículo supramencionado na Estrada Municipal 

507 em direção a Chaves, perto da localidade de Soutelinho, ouviu / 

sentiu um enorme barulho proveniente debaixo da viatura.------------ 

Com dificuldade, conseguiu imobilizar a viatura e verificou, que dois 

pedaços de alcatrão se tinham desagregado do piso e bateram nas 

proteções/blindagens causando danos às mesmas.---------------------- 

O lesado apresenta fotos e orçamento para reparação dos danos, num 

valor total com iva de 720,32€ (Setecentos e vinte euros e trinta e 

dois cêntimos).----------------------------------------------------- 

Face ao exposto, informa-se o seguinte:----------------------------- 

O requerente, não está dispensado de fazer prova do nexo de causalidade 

entre o acidente e uma conduta omissora do Município, não basta, 

apresentar um registo fotográfico dos buracos existentes na via e dos 

pedaços de betuminoso.---------------------------------------------- 

Sendo certo, que o requerente não junta qualquer documento que comprove 

a ocorrência do sinistro naquele local, julgamos que não está 

demonstrado a existência do nexo de causalidade entre o acidente 

ocorrido e qualquer conduta por ação ou omissão do Município.--------  

3 – CONCLUSÃO FINAL------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a)Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

anteriormente expostas;--------------------------------------------- 

b)No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao 

ora peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado;-------------  

c)Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, nos 

termos do previsto no art. 114º do CPA, da decisão definitiva que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação.------------------ 

Á consideração superior,-------------------------------------------- 

13/04/2016---------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

(Inácio Morais, Eng.º) --------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 14.04.2016 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA 

DATADO DO DIA 14.04.2016. ------------------------------------------ 

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

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL EM REGIME DE MERCADO LIVRE, AO ABRIGO 

DO ACORDO QUADRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 259º DO CÓDIGO DOS 

CONTRATOS PÚBLICOS, CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ENTIDADES FORNECEDORAS SELECIONADAS --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

- Considerando que, nos termos do disposto nos decretos-lei nº66/2010 

de 11 de junho e nº74/2012 de 26 de março, foi estabelecido o regime 

de extinção das tarifas reguladas de venda de gás natural; ---------- 

- Considerando que, neste momento, o Município de Chaves tem em vigor 

diversos contratos celebrados antes e após o regime estabelecido de 

extinção das tarifas reguladas de venda de gás natural; ------------- 

- Considerando que, neste momento, importa promover a abertura de um 

procedimento com vista a celebrar um único contrato de fornecimento 

de gás natural às várias instalações do Município de Chaves; ------- 

Assim, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa 

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

2. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que a estimativa para o fornecimento de gás natural 

para o período de um ano é de aproximadamente 184.252,00 (cento e 

oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois euros), acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, repartidos da seguinte forma: -------- 

- Lote 1 – Consumo <= 10.000 m3/ano Baixa Pressão (BP) – 34.895,00; - 

- Lote 2 – Consumo> 10.000 m3/ano Baixa Pressão (BP) – 149.357,00. -- 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 251º a 259º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), podemos celebrar contratos ao 

abrigo de um acordo quadro dirigindo aos co-contratantes do acordo 

quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das 

prestações objeto desses contratos um convite à apresentação de 

propostas circunscritas; -------------------------------------------  

Assim, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo 18º do 

decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do Código dos Contratos Públicos, solicita-se 

autorização, à Câmara Municipal de Chaves, para celebração de contrato 

ao abrigo do acordo quadro “AQ-Energia–Gás Natural” celebrado pela 

Entidade dos Serviços Partilhados da Administração Pública, conforme 

o disposto no artigo 259º do Código dos Contratos Públicos, para a 

adjudicação do fornecimento de gás natural em regime de mercado livre. 

Aprovação do processo de procedimento ------------------------------ 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto no artigo 259º 

do Código dos Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos e o ofício convite para apresentação de propostas 

a remeter aos seguintes participantes: ------------------------------ 

- EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.; ----------------- 

- Galp Power, S.A.; ------------------------------------------------- 

- Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A.; ------------------ 

- Rolear – Automatizações, Estudos e Representações, S.A. ----------- 
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3. Designação do júri -------------------------------------------- 

Tornando-se necessário, nos termos do artigo 67º do Código dos 

Contratos Públicos, proceder à nomeação do júri a quem compete a 

realização de todas as operações do procedimento, submete-se à 

consideração superior a seguinte proposta de constituição: --------- 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------ 

- Presidente: Dr. Marcelo Delgado, Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral; -------------------------------------------------- 

- 1º Vogal: Eng.º José Figueiredo, Técnico Superior; ---------------- 

- 2º Vogal: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão Financeira.  

O primeiro vogal substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ----------------------------------------------- 

- 1º Vogal: Dr.º Marcos Barroco, Técnico Superior; ----------------- 

- 2º Vogal: Susana Borges, Coordenadora Técnica. ------------------- 

4. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código.-------------------   

5. Parecer prévio ------------------------------------------------ 

Nos termos do disposto na alínea a) do nº8 do artigo 35º da Lei nº7-

A/2016 de 30 de março, o presente fornecimento não está sujeito à 

manutenção do valor pago em 2015 nem carece de parecer prévio, uma vez 

que se trata de um serviço essencial previsto na alínea c) do nº2 do 

artigo 1º da Lei nº23/96 de 26 de julho. ---------------------------  

6. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

- Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei 

nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do consentimento legal 

previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a 

assembleia municipal, em sua sessão ordinária, no dia 09 de dezembro 

de 2015, aprovou a autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais, nos seguintes casos: ------------------ 

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano;  

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------ 

- Atendendo que o preço base estabelecido para a presente prestação 

de serviço não ultrapassa os 99.759,58 em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 

Assim, a abertura do presente procedimento está abrangida pela 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, aprovada pela assembleia municipal, em sua sessão 

ordinária, no dia 09 de dezembro de 2015. --------------------------- 

Assim, o presente procedimento será submetido à próxima sessão da 

assembleia municipal, para conhecimento, ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida. ----------------------------------------- 

7. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O presente procedimento tem cabimento orçamental na rubrica: 

0201029901. --------------------------------------------------------  

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

Chaves, 18 de abril de 2016 ---------------------------------------- 

 A Coordenadora Técnica -------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2016.04.20. ------------------------------------------------------  
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Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

DELGADO DE 20.04.2016. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Para os devidos efeitos, caso a presente proposta 

venha a merecer acolhimento superior, devera a mesma ser agendada para 

uma próxima reunião ordinária do executivo municipal em vista à tomada 

de decisão de contratar nos termos sugeridos. ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2016.04.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se 

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

(SIADAP 1), RELATIVAMENTE AO ANO DE 2015. PROPOSTA N.º31/GAP/2016 -   

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que:--------------------------------------------------- 

- De acordo com o art.º 7º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 

de setembro que adaptou aos serviços de administração autárquica o 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, 

aprovado pela lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, “A Avaliação do 

Desempenho é efetuada anualmente, e abrange as unidades orgânicas que 

dependem diretamente dos membros do órgão executivo respetivo”.------ 

- Nos termos do art.º 8º do mesmo diploma:-------------------------- 

1. “A avaliação do desempenho das unidades orgânicas realiza-se com 

base nos seguintes parâmetros:-------------------------------------- 

a) «Objetivos de eficácia», entendida como medida em que uma unidade 

orgânica atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados 

esperados;---------------------------------------------------------- 

b) «Objetivos de eficiência», enquanto relação entre os bens 

produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados;----------- 

c) «Objetivos de qualidade», traduzida como o conjunto de 

prioridades e caraterísticas de bens ou serviços que lhes conferem 

aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos 

utilizadores. ------------------------------------------------------ 
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2. Para avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo são 

estabelecidos os seguintes níveis de graduação: -------------------- 

a) Superou o objetivo;-------------------------------------------- 

b) Atingiu o objetivo; ------------------------------------------ 

c) Não atingiu o objetivo”. -------------------------------------- 

- De acordo com o estipulado no art.º 10º do mesmo diploma, a unidade 

orgânica deve apresentar, até ao dia 15 de abril do ano seguinte ao 

que se refere, um relatório do desempenho ao membro do executivo de 

que dependa, evidenciando os resultados alcançados e os desvios 

verificados, tendo em conta os objetivos anualmente fixados, sendo 

acompanhado da informação prevista na mesma disposição. ------------- 

- A avaliação final do desempenho das unidades orgânicas é expressa 

qualitativamente pelas seguintes menções:--------------------------- 

a) Desempenho Bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns; --- 
b) Desempenho Satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 

relevantes;--------------------------------------------------------- 

c) Desempenho Insuficiente, não atingiu os objetivos mais 

relevantes.--------------------------------------------------------- 

- De acordo com o nº. 3 do artigo 12.º, compete, em cada município, à 

respetiva câmara municipal, ratificar a avaliação das unidades 

orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de que dependam; 

- Os membros do Órgão Executivo procederam à avaliação do desempenho 

da Unidade Orgânica – Departamento de Coordenação Geral, relativamente 

ao ano 2015, constante da listagem e fichas de avaliação das Unidades 

Orgânicas – SIADAP 1, anexas;--------------------------------------- 

Proponho:----------------------------------------------------------- 

Em cumprimento do disposto no nº. 3 do art.º 12º. do Decreto 

Regulamentar n.º18/2009, de 4 de setembro, a ratificação da proposta 

de avaliação da seguinte Unidade Orgânica, diretamente dependente do 

Executivo, relativamente ao ano de 2015:---------------------------- 

UNIDADE ORGÂNICA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento de Coordenação Geral 

 

 

Desempenho Satisfatório 

Nos termos constantes das fichas anexas. ---------------------------- 

Que posteriormente se divulgue o resultado da avaliação, em 

cumprimento do determinado no nº. 1 do art.º 25º. e 26º. do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, conjugados com o disposto 

na alínea i) do art.º. 5º. da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro. -- 

Chaves: 19 de abril de 2016----------------------------------------- 

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura 

Moutinho, tendo, sobre a matéria, tecido os seguintes comentários: -- 

1 – A Avaliação atribuída ao Departamento de Coordenação Geral está, 

sub-avaliada, não concordando, assim, com a avaliação que é proposta. 

2 – De facto, a classificação atribuída ao Departamento é insuficiente. 

3 – O Departamento era merecedor de uma classificação mais elevada, 

atendendo ao quadro de objetivos de gestão que foi apresentado e ao 

cumprimento dos mesmos. --------------------------------------------- 

4 – Sendo certo que há objetivos que, pela sua natureza, são 

partilhados entre a ação desenvolvida pelo Executivo e o próprio 

Departamento. ------------------------------------------------------ 

5 – Razões pelas quais manifesta o seu desacordo relativamente à 

avaliação atribuída ao Departamento. -------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

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

matéria, os seguintes comentários: -------------------------------- 

1 – A sua avaliação relativamente ao Departamento de Coordenação Geral 

apenas pode ser feita, partindo da apreciação da sua ação, enquanto 

Vereadora que exerce as suas funções Autárquicas, em regime de não 

permanência. ------------------------------------------------------- 

2 – Partindo de tal avaliação, tudo aponta no sentido do Departamento, 

em causa, ser merecedor de uma avaliação superior, corroborando, 

assim, com os comentários apresentados, sobre a matéria, pelo Senhor 

Vereador Eng. João Moutinho. ---------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

O contacto funcional com o avaliado é fundamental para uma boa e justa 

avaliação. --------------------------------------------------------- 

Assim, a sua posição, sobre a matéria, em apreciação, circunscreve-

se, apenas, à validação do processo e não do mérito da avaliação 

concedida ao Departamento de Coordenação Geral. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, 

ratificar a proposta de avaliação do Departamento de Coordenação 

Geral. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. -------------- 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO RM NOME DE MIGUEL OTERO FERNANDES. 

INFORMAÇÃO Nº 2/SA/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sr. Miguel Otero 

Fernandes, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na 

sua viatura Rover, com matrícula 37-45-HM, provocados por uma tampa 

de caixa de visita, entre as ruas Fontes do Leite e Eugénia Campilho.- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 270,60€ (duzentos e setenta euros e sessenta cêntimos).----- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora em 250,00€ (duzentos e vinte euros) referente ao valor 

da franquia.-------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1177/2016 e do compromisso nº 1464/2016.------------- 

Chaves, 21 de Abril de 2016----------------------------------------- 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

Anabela Pinheiro --------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2016.04.22 ------------------------------------------------------  
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Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

DELGADO DE 22.04.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2016.04.22 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE DOAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CURALHA. 

DONATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL SANTO ANDRÉ DE CURALHA. PROPOSTA 

Nº 36/GAP/2016 ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – MOTIVOS JUSTIFICADORES ------------------------------------------ 

1. Nos termos do disposto no nº1, do Artigo 23º, sob a epígrafe 

“Atribuições do Município”, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto 

das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico, constituem atribuições do município a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, em articulação com as freguesias. ----------------------- 

2.  As atribuições municipais supra mencionadas, abrangem 

designadamente os domínios dos tempos livres e desporto e da ação 

social, de acordo com o disposto na alínea f) e na alínea h) do nº2, 

do retrocitado Artigo 23º, competindo à câmara municipal apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, 

conforme previsto na alínea u), do nº1, do Artigo 33º da citada Lei.- 

3. A “Associação de Ação Social Santo André de Curalha” – 

AASSACuralha, IPSS -, com sede no Lugar da Estrada, nº18, freguesia 

de Curalha, concelho de Chaves, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social – IPSS -, que tem por fim “criar estruturas de 

apoio à terceira idade, infância e juventude, nas áreas de âmbito 

social, promovendo a integração e o desenvolvimento social”, 

reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, devidamente 

registada na Direção-Geral da Segurança Social com o nº20/2009, a fls. 

110, do Livro nº12, das Associações de Solidariedade Social. -------- 

4. Para a realização dos seus objetivos, nos termos dos respetivos 

estatutos, a instituição propõe-se criar e manter as seguintes 

atividades: -------------------------------------------------------- 

a) Centro de dia; ------------------------------------------------- 

b) Centro de convívio; -------------------------------------------- 

c) Apoio à infância e juventude, mediante a criação de um centro de 

atividades de tempos livres. ---------------------------------------- 

5. Através de ofício com a referência 4/2015, de 19 de junho de 2015, 

registado nos serviços municipais sob o nº 7455, de 30 de junho de 
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2015, a dita Associação solicitou que lhe fosse cedido o imóvel “Antiga 

Escola Primária de Curalha”, a fim de no edifício realizarem atividades 

de carater social e cultural, bem como de saúde, designadamente 

atividade física sénior e ATL juvenil, viabilizando, tal cedência, a 

alteração do projeto do Centro de Dia, que se encontra a ser executado, 

em prédio contíguo, para Lar. --------------------------------------- 

6. A Junta de Freguesia de curalha, através da comunicação com a 

referência JFC/10/2015, de 19 de junho de 2015, registada nos serviços 

municipais sob o nº 7454, de 30 de junho de 2015, veio, também, 

solicitar que seja feita a doação do dito imóvel – “Antiga Escola 

Primária de Curalha – à AASSCuralha, IPSS, “… para a construção de 

equipamento de apoio à Terceira Idade”. ----------------------------- 

7. Os fins sociais prosseguidos pela Associação supra identificada 

justificam, inequivocamente, que o executivo municipal propicie apoio 

à concretização dos referidos fins, designadamente à construção das 

instalações do centro de dia e/ou lar, do centro de convívio e do 

centro de atividades de tempos livres, em conformidade com o disposto 

no nº1, do supra citado Artigo 23º. --------------------------------- 

II - ENQUADRAMENTO LEGAL --------------------------------------------             

1. O Município de Chaves no leque do seu domínio privado disponível 

possui, entre outros, o prédio urbano composto por Escola Primária de 

Curalha, com a área total de 1396,00m2, sendo 216,00m2 de área coberta 

e 1180,00m2 de logradouro ou área descoberta, sito em Curalha, 

freguesia de Curalha, concelho de Chaves, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves sob o nº 833/20100906, inscrito na 

respetiva matriz predial sob o Artigo 147º. ------------------------- 

2. Dentro do Princípio da autonomia local, o Município tem 

competência para gerir e administrar os bens imóveis que integram o 

seu domínio privado, no respeito pelo princípio da boa administração 

dos bens imóveis, o qual nos termos do enunciado no Artigo 3º, do 

Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto – regime jurídico do património 

imobiliário público -é conseguido através da ponderação dos custos e 

benefícios da gestão, da utilização e da alienação dos bens imóveis, 

bem como sujeitando as respetivas despesas ao filtro dos requisitos 

da economia, eficiência e eficácia. --------------------------------- 

3. Neste enfoque, o imóvel identificado no número 1 antecedente, 

ainda afeto teoricamente aos serviços de educação, mas já sem nenhum 

préstimo para a finalidade que determinou essa afetação, em 

consequência das reformas educativas realizadas ao longo da última 

década e meia, acaba por funcionar como mero centro gerador de custos 

desnecessários para a autarquia, impondo-se uma boa administração do 

mesmo. ------------------------------------------------------------- 

4. De acordo com o disposto na alínea g), do nº1, do Artigo 33º, do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 

vezes a RMMG41. ----------------------------------------------------- 

5. A competência conferida à Câmara Municipal pela alínea u), do nº1, 

do Artigo 33º do retro citado diploma legal, ou seja apoiar atividades 

de natureza social, educativa, desportiva, recreativa, ou outras 

atividades de interesse municipal que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças, pode ser concretizada, no caso concreto, 

mediante doação à “Associação de Ação Social Santo André de Curalha”, 

do prédio urbano acima identificado. -------------------------------- 

                                                           

Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em €530,00. --------  
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6. A Comissão de Avaliação do Património Municipal42 avaliou o dito 

prédio em €51 920,00 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte euros), 

conforme Informação Nº 1/C.A.P.M./16, da dita Comissão, em anexo, 

valor que deverá ser considerado para o valor a atribuir ao citado 

prédio na escritura de doação. -------------------------------------- 

7. Por último, face ao disposto na alínea i), do nº1, do Artigo 25º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ao valor ora em 

causa a presente proposta de alienação não carece de ser sancionada 

pelo órgão deliberativo municipal. ---------------------------------- 

III - PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas e nos termos do disposto na alínea g), do nº1, do Artigo 

33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o 

nº1 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 Ação Social 
Santo André de Curalha”, IPSS, NIPC 508371368, do prédio urbano “Antiga 

Escola Primária de Curalha, sito em Curalha, freguesia de Curalha, 

concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 833/20100906, inscrito na respetiva matriz predial sob o Artigo 

147º, a fim de no edifício realizarem atividades de carater social e 

cultural, bem como de saúde, designadamente atividade física sénior e 

ATL juvenil, bem como aumentar a área do prédio contíguo, viabilizando 

que o projeto do Centro de Dia possa ser alterado para Lar; --------- 

b) Que o valor a atribuir à doação seja o valor de €51 920,00 (cinquenta 
e um mil, novecentos e vinte euros), determinado pela C.A.P.M. em sede 

de avaliação do referido imóvel; ------------------------------------ 

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, dever-se-á promover publicação do apoio 

concedido no sítio da internet do Município e da Inspeção-Geral de 

Finanças, de acordo com o disposto na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto;-  

f) Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a presente 
proposta ao Departamento de Coordenação Geral – Gabinete de Notariado 

e Expropriações e à Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial – para 

ulterior operacionalização. ----------------------------------------- 

Chaves, 22 de abril de 2016. ---------------------------------------- 

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

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

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo questionado, o Senhor Presidente da Câmara, 

relativamente à necessidade legal de intervenção administrativa do 

Órgão Deliberativo Municipal, tendo como objeto o sancionamento da 

presente proposta de doação. ---------------------------------------- 

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

                                                           
42 Adiante designada pela sigla CAPM. ------------------------------- 
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Em resposta a intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: - 

Os esclarecimentos devidos e relativos à dúvida suscitada pelo 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, têm resposta no corpo da proposta. ------------------------- 

De facto, de acordo com o ponto 7 do capítulo II, da proposta, em 

apreciação, a intervenção da Assembleia Municipal deve ser, legalmente 

assegurada, desde que o valor de alienação do património, no caso, 

doação do imóvel, não ultrapasse 1000 vezes a RMMG, nos termos do 

disposto na alínea g), do nº1, do Artigo 33º, do Anexo I da Lei nº 

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

Ora, na situação, em apreciação, o valor atribuído ao prédio objeto 

de doação é de €51.920,00, sendo, assim, o mesmo, inferior ao limite 

legal, anteriormente, referido, no caso, € 530.000,00. --------------  

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

2.1. ATRIBUIÇÃO DE LOJA NO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES PARA A VENDA 

DE POLVO FRESCO. REQUERENTE: FRANCISCO HÉLDER DA VEIGA. MORADA: ED. 

AMÉRICA, 2.º C. RUA DR. ALCINO MORA. REGISTO N.º 139/07.01.2016. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 67/2015. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pelo requerente Francisco Hélder da Veiga, contribuinte fiscal n.º 

107 923 076, registada nos serviços de expediente geral desta 

Autarquia sob o n.º 139, em 07.01.2016, relacionado com o pedido de 

atribuição de loja no Mercado Municipal de Chaves, para a venda de 

polvo fresco, o qual foi posteriormente, de forma presencial, 

retificado pelo próprio, que esclarece que a atividade que pretende 

exercer na loja é a cozedura de polvo à galega, a servir no próprio 

local, apenas nos dias da Feira Semanal de Chaves, quartas-feiras. --

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

ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------------- 

a. As lojas do Mercado Municipal, conforme n.º 143 do artigo 4.º do 
RMM, destinam-se fundamentalmente à venda a retalho de produtos 

hortofrutícolas, carne e seus derivados, salsicharia e charcutaria, 

ovos, pão, pastelaria, peixe fresco, congelado e seco, artesanato, 

flores, plantas e produtos afins e, em geral, de quaisquer géneros 

alimentícios. ------------------------------------------------------ 

b. No pretérito dia 13 de outubro de 2015, conforme n.º 144 do artigo 
18.º do RMM, procedeu-se à atribuição do direito de ocupação de 9 

                                                           
43 Artigo 4.º - Finalidade ------------------------------------------ 

1. Os Mercados Municipais de Chaves e Vidago destinam-se 

fundamentalmente à venda a retalho de produtos hortofrutícolas, carne 

e seus derivados, salsicharia e 3 charcutaria, ovos, pão, pastelaria, 

peixe fresco, congelado e seco, artesanato, flores, plantas e produtos 

afins e, em geral, de quaisquer géneros alimentícios. --------------- 
44 Artigo 18.º - Condições de atribuição ---------------------------- 
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lojas, do Mercado Municipal de Chaves, mediante arrematação em hasta 

pública e licitação verbal, tendo resultado apenas a arrematação da 

loja n.º 15. Assim, as lojas n.º 38 com 22,42 m2 (destinada à venda de 

peixe) e as lojas n.º 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, todas com 30 m2, não 

foram objeto de interesse por nenhum candidato, continuando livres. - 

c. Conforme n.º 645 do artigo 18.º do RMM, as lojas que não foram 
arrematadas em hasta pública realizada há menos de seis meses, e que 

durante este período não motivaram o interesse de mais do que um 

candidato, podem ser objeto de concessão direta, pelo valor definido 

e aprovado pela Câmara Municipal para o efeito. ---------------------  

d. Quer no procedimento de hasta pública, quer na seleção à concessão 
direta, a Câmara reserva-se o direito de admitir os potencias 

candidatos tendo em conta, designadamente, a adequação ao espaço, 

critérios de qualidade do equipamento comercial a instalar, a 

diversidade ou novidade das atividades a promover ou dos produtos a 

comercializar, serem pessoas singulares ou coletivas, residentes no 

Concelho, que visem criar o seu posto de trabalho (cf. n.º 746 do 

artigo 18.º do RMM). ------------------------------------------------ 

2. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

a. O pedido formulado consubstanciava inicialmente o pedido de 

atribuição de loja no Mercado Municipal de Chaves, para a venda de 

polvo fresco, conforme requerimento em anexo, posteriormente 

retificado, presencialmente, pelo Sr. Francisco Hélder da Veiga, que 

veio esclarecer ser sua pretensão utilizar uma loja do Mercado 

Municipal de Chaves, para proceder à cozedura de polvo à galega, a 

servir no próprio local, apenas nos dias da Feira Semanal, quartas-

feiras. ------------------------------------------------------------ 

b. A pretensa atividade enquadra-se na definição de estabelecimento 

de restauração, o qual presta, mediante remuneração, serviços de 

alimentação e de bebidas no próprio estabelecimento. Assim, os 

requisitos relativos à instalação, funcionamento e regime de 

classificação destes estabelecimentos são os previstos no Decreto-Lei 

n.º 10/2015, de 16 de janeiro. -------------------------------------- 

c. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

i. Embora existam atualmente lojas, que no ato público realizado no 

pretérito dia 13 de outubro de 2015, não foram objeto de interesse por 

nenhum candidato, nenhuma cumpre com os requisitos prévios 

estabelecidos para um estabelecimento de restauração e bebidas, pelo 

                                                           

1. A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas é feita 

mediante arrematação em hasta pública e licitação verbal ou outro 

procedimento jurídico que confira transparência ao ato de adjudicação 

de tal direito. ----------------------------------------------------- 
45 6. As lojas e bancas que não foram arrematadas em hasta pública 

realizada há menos de seis meses, e que durante este período não 

motivaram o interesse de mais do que um candidato, podem ser objeto 

de concessão direta, pelo valor definido e aprovado pela Câmara 

Municipal para o efeito. ------------------------------------------- 
46 7. Quer no procedimento de hasta pública, quer na seleção à concessão 

direta, a Câmara reserva-se o direito de admitir os potencias 

candidatos tendo em conta, designadamente, a adequação ao espaço, 

critérios de qualidade do equipamento comercial a instalar, a 

diversidade ou novidade das atividades a promover ou dos produtos a 

comercializar, serem pessoas singulares ou coletivas, residentes no 

Concelho, que visem criar o seu posto de trabalho. ------------------ 
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que não poderá ser acolhido o pedido de atribuição de loja, para os 

fins solicitados. --------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

a. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de indeferir o pedido em concreto, uma vez que 

nenhuma das lojas vagas, existentes no Mercado Municipal de Chaves, 

cumpre com os requisitos prévios estabelecidos para um estabelecimento 

de restauração e bebidas; ------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, sendo para o efeito, 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao mesmo vir a 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo, 

tudo isto nos termos do artigo 121.º e ss. do CPA; ------------------ 

c. Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima 

vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o 

assunto, notificando-se o interessado da referida decisão 

administrativa. ----------------------------------------------------  

Chaves, 11 de abril de 2016 ----------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento NIPG 11656 -------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

11/04/2016 --------------------------------------------------------- 

1. A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2. Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a informação 

à consideração do Senhor Vereador João Neves para que profira despacho 

no sentido de submeter o processo a reunião do executivo municipal, 

para deliberação nos seguintes termos: ------------------------------ 

2.1. Com base nas razões de facto e de direito expostas na informação, 

ser manifestada a intenção de indeferir o pedido em concreto, com a 

ressalva da alternativa preconizada pelos serviços nos termos 

referidos no ponto ii) do nº 3.2., desta informação; ---------------- 

2.2. Nos termos do artigo 121.º e seguintes do CPA, decidir promover 

a audiência prévia do interessado, na forma escrita, para que, no 

prazo de 10 dias, se pronuncie sobres as razões de facto e de direito, 

antes da tomada de decisão final; ----------------------------------- 

3. Caso venha a ser deliberado em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado, nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, 

ambos do CPA . ------------------------------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 21/04/2016 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 22/04/2016 ---------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Neves, 

tendo manifestado a sua intenção, enquanto Vereador responsável pela 

área de intervenção municipal relacionada com a gestão do mercado 

municipal, no sentido de ser revisto o respetivo regulamento interno 

do mercado, de acordo com a Lei, em vigor, permitindo que o mesmo 

passe a admitir a instalação deste tipo de atividades económicas, as 

quais permitem a criação de postos de trabalho, dinamizando a economia 

local.-------------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo manifestado a sua 

posição favorável à revisão do Regulamento Municipal, em vigor, 

permitindo, tal instrumento normativo, um adequado acolhimento destas 

novas atividades económicas a instalar no próprio mercado municipal. 

Não sendo provedora, nem dos comerciantes, nem dos consumidores, 

abdicando, portanto, desse papel, é sua convicção que o funcionamento 

do mercado deve aproximar-se das propostas e/ou das iniciativas 

económicas que vão surgindo. ---------------------------------------- 

Nesse sentido, deverão ser materializadas as devidas adaptações 

estruturais, no próprio mercado, que se mostrem adequadas à sua boa 

funcionalidade. ---------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – A Autarquia deverá conceder prioridade na remodelação dos espaços 

do Mercado Municipal, adequando a sua estrutura para o desenvolvimento 

deste tipo de atividades económicas, no caso, restauração e/ou 

bebidas. ----------------------------------------------------------- 

2 – A atuação da autarquia deve apostar, prioritariamente, na defesa 

dos consumidores utentes do mercado e não dos comerciantes. --------- 

3 – O mercado deve ser dotado de todas as condições sanitárias 

indispensáveis à instalação deste tipo de atividades económicas. ---- 

4 – As regras do regulamento municipal devem ser cumpridas, no sentido 

de ser garantido o bom desenvolvimento das atividades económicas 

instaladas e/ou a instalar no mercado. ------------------------------ 

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

Em resposta a intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

Confia, plenamente, nas soluções técnicas que, sobre a matéria 

relacionada com o bom funcionamento do mercado municipal, são 

apresentadas pela unidade orgânica responsável pela área de 

intervenção atinente à organização de feiras e mercados. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGAR NO TERRADO NA FEIRA SEMANAL DE 
CHAVES, PARA A VENDA DE QUEIJO E AZEITE. REQUERENTE: ARMANDO PINTOR 

VENÂNCIO. MORADA: RUA DA ESCADAVADA N.º 9. AVIDAGOS. REGISTO N.º 

2086/23.02.2016. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 81/2016. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 
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A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Armindo Pintor Venâncio, contribuinte fiscal n.º 124 031 846, 

registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 

2086, em 23.02.2016, relacionado com o pedido de atribuição de um 

lugar no terrado da Feira Semanal de Chaves, para a venda de queijo e 

azeite, em viatura. ------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A atribuição de lugar de venda no terrado das feiras do município, 

cf. n.º 1 do artigo 9º47 do Regulamento de Exercício de Atividade de 

Comércio a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores 

Ambulantes (RFVA), é da competência da Câmara Municipal. ------------ 

2.2. Sempre que existam lugares novos ou deixados vagos, cf. n.º 32 do 

artigo 9.º do RFVA, deverá dar-se seguimento ao previsto no n.º 248 do 

mesmo artigo, o qual prevê uma atribuição imparcial, transparente e 

efetuada através de sorteio, por ato público. ----------------------- 

2.3. No pretérito dia 17 de junho de 2015 realizou-se o último ato 

público de sorteio tendente à atribuição do direito de ocupação de 

seis lugares no terrado da Feira Semanal de Chaves, que se encontravam 

disponíveis, de acordo com o artigo 9.º do referido regulamento. ---- 

2.4. De momento não se antevê data para novo procedimento de atribuição 

de lugares, uma vez que se encontra em estudo uma proposta de 

deslocalização e/ou reorganização temporária do local da Feira Semanal 

de Chaves, devido às obras no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco 

Teixeira. ---------------------------------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO E EMISSÃO DE PARECER --------- 

a. O requerimento formulado consubstancia o pedido de atribuição de 
lugar para exercer a atividade de venda de queijo e azeite, em viatura, 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 

b. Considerando que apesar da Feira Semanal de Chaves se encontrar 
organizada por setores, de acordo com o CAE para as atividades de 

feirante, cf. n.º 149 do artigo 17.º do RFVA, não possui no entanto 

área específica para a venda a retalho de produtos agroalimentares, 

uma vez que se encontra adjacente ao Mercado Municipal de Chaves, onde 

                                                           
47Regulamento do Exercício de Atividade de Comercio a Retalho Não 

Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes ----------- 

Artigo 9.º - Atribuição de espaço de venda -------------------------- 

1. A atribuição de qualquer espaço de venda nas feiras promovidas pelo 

Município de Chaves, bem como o respetivo direito de ocupação, dependem 

da autorização emitida pela Câmara Municipal, a qual reveste caráter 

oneroso e precário. ------------------------------------------------- 

2. A atribuição do espaço de venda em feiras realizadas em recintos 

públicos deve ser imparcial, transparente e efetuada através de 

sorteio, por ato público, o qual deve ser anunciado em edital, em 

sítio na Internet da câmara municipal ou da entidade gestora do 

recinto, num dos jornais com maior circulação no município e ainda no 

balcão único eletrónico dos serviços, prevendo um período mínimo de 

20 dias para aceitação de candidaturas. ----------------------------- 

3. O procedimento referido no número anterior é realizado com 

periodicidade regular, devendo ser aplicado a todos os lugares novos 

ou deixados vagos nos termos do n.º 5. ------------------------------ 
49 Artigo 17.º - Da organização dos recintos de feira --------------- 

1. O recinto da feira será dividido em sectores, devidamente 

distinguidos de acordo com a CAE para as atividades de feirantes, com 

lugares numerados e terão as dimensões que forem fixadas pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 
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existem espaços de venda que cumprem os requisitos para o comércio 

desta tipologia de produtos. ---------------------------------------- 

c. Considerando que o requerente tem procurado, reiteradamente, junto 
destes serviços, autorização para efetuar venda ambulante na área 

envolvente ao Mercado Municipal de Chaves, a qual se encontra protegida 

cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do RFVA, não sendo portanto 

permitido o exercício da venda ambulante a uma distância inferior a 

250m do seu perímetro. ---------------------------------------------- 

d. Considerando que apesar do requerente manifestar junto destes 

serviços, por diferentes ocasiões, determinação em participar nos 

procedimentos de hasta pública de lojas do Mercado Municipal de Chaves, 

tendo-lhe sido enviado, para o ato público do pretérito dia 13 de 

outubro de 2015, toda a informação necessária por correio eletrónico, 

não foi nunca efetivada qualquer candidatura. ----------------------- 

e. Assim, tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, 
estes serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------- 

O pedido de atribuição do direito de ocupação de lugar no terrado da 

Feira Semanal de Chaves não poderá ser acolhido, uma vez que contraria 

o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do “Regulamento de 

Exercício de Atividades de Comércio a Retalho não Sedentária Exercida 

por Feirantes e Vendedores Ambulantes”; ----------------------------- 

Por outro lado, reitera-se o aviso ao interessado que, caso pretenda 

desenvolver a atividade em causa (venda de queijo e azeite), deve 

aproveitar o próximo sorteio que se venha a realizar com vista a 

atribuição de espaços de venda no edifício do “Mercado Municipal de 

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

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: -----------------------------------------------------  

a. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de indeferir o pedido em concreto, uma vez que 

contraria o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 34.º do 

“Regulamento de Exercício de Atividades de Comércio a Retalho não 

Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes”; --------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, sendo para o efeito, 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao mesmo vir a 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo, 

tudo isto nos termos do artigo 121.º e ss. do CPA; ------------------ 

c. A notificação referida no ponto anterior deverá ser acompanhada de 
cópia desta informação, chamando-se à atenção para o aviso expresso 

no item (ii) do ponto 3.5, referente à possibilidade do interessado 

poder vir a exercer a atividade em causa, num posto de venda do 

edifício do “Mercado Municipal de Chaves”, caso se queira vir a 

candidatar, em sorteio a realizar; ---------------------------------- 

d. Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima 

vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o 

assunto, notificando-se o interessado da referida decisão 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 12 de abril de 2016 ----------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 
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Anexo: Requerimento NIPG 11656 -------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

12/04/2016 --------------------------------------------------------- 

1. A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2.Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a informação 

à consideração do Senhor Vereador João Neves, para que o mesmo profira 

despacho no sentido de submeter o processo a reunião do Executivo 

Municipal para que, com base nas razões de facto e de direito expostas, 

seja adotada deliberação nos seguintes termos: ---------------------- 

(i) Manifestar a intenção de indeferir o pedido de atribuição do 

direito de ocupação de lugar no terrado da Feira Semanal de Chaves 

pelas razões referidas no ponto 4.1 desta informação, --------------- 

(ii) Deliberar promover a audiência prévia do interessado, nos termos 
do artigo 121.º e seguintes do CPA, na forma escrita, para que, no 

prazo de 10 dias, o requerente se pronuncie sobres as razões de facto 

e de direito, antes da tomada de deliberação final; ----------------- 

(iii) Informar interessado de que, caso pretenda desenvolver a 

atividade em causa (venda de queijo e azeite), tal só será possível 

dentro de um posto de venda do edifício do Mercado Municipal de Chaves, 

devendo aproveitar o próximo sorteio que se venha a realizar para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

3. Caso venha a ser deliberado em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 114.º em conjugação com o artigo 122.º, 

ambos do CPA. ------------------------------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 18/04/2016 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 19/04/2016 ----------- 

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

 

 

2.3. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA “MINUTA DE ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2” - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

73/DSC/2016,DA DRA. ANDREIA GERALDES E DO DR. PEDRO MONTEIRO DE 

21.03.2016.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

A presente informação visa submeter à consideração superior a 

aprovação da “Minuta de estatutos da Associação de Municípios da Rota 

da Estrada Nacional 2”, que segue em anexo. ------------------------- 

2. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO ----------------------------------- 

2.1- No dia 12 de Outubro de 2015 o Município de Chaves foi contactado, 

através de correio eletrónico, pelo Município de Santa Marta de 

Penaguião, para formalização de um convite de adesão ao projeto 

designado por “Rota da Estrada Nacional 2”.-------------------------- 
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2.2- Dado o âmbito do projeto em questão, cuja descrição detalhada se 

faz nos pontos seguintes, o município de Chaves manifestou vontade de 

adesão ao mesmo, tendo sido convocado para participar em reuniões de 

trabalho. ----------------------------------------------------------  

2.3- Este projeto, estruturado em torno da herança das dinâmicas 

socioeconómicas e culturais induzidas pela Estrada Nacional nº 2 ao 

longo dos territórios concelhios que atravessa de norte a sul do país 

(desde Chaves a Faro) visa alavancar a economia ligada ao turismo 

destes mesmos territórios. ------------------------------------------ 

2.4- Neste contexto, no dia 7 de Novembro de 2015, foi assinado por 

12 municípios, em Santa Marta de Penaguião, um protocolo de intenções 

de constituição de uma associação (cuja cópia se junta também em anexo) 

que integre o conjunto dos municípios atravessados pela referida 

estrada. ----------------------------------------------------------- 

3. CARATERÍSTICAS DA ASSOCIAÇÃO E DO PROJETO ---------------------- 

3.1 DA ASSOCIAÇÃO --------------------------------------------------- 

3.1.1- A Associação da Rota Estrada Nacional 2 (a constituir) será 

composta por 29 Municípios, nomeadamente: Chaves, Vila Pouca de 

Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Lamego, 

Castro D’aire, Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Penacova, Vila Nova 

de Poiares, Lousã, Góis, Pedrogão Grande, Sertã, Vila de Rei, Sardoal, 

Abrantes, Ponte de Sor, Mora, Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Castro Verde, Almodôvar, São Brás de Alportel Loulé e Faro.-  

3.1.2- A associação em questão tem como fim principal o desenvolvimento 

turístico e a promoção económica e cultural dos Municípios 

atravessados pela antiga Estrada Nacional nº 2. Complementarmente, 

para além destes fins, poderá desenvolver projetos comuns com outras 

associações/entidades e submeter candidaturas a fundos estruturais de 

financiamento, que visem a valorização da Rota. --------------------- 

3.2 DO PROJETO EN2 -------------------------------------------------- 

3.2.1- O Projeto da Rota da EN2, conforme anteriormente exposto, visa 

substancialmente a promoção de todo um território, que terá como ponto 

comum a presença do traçado da referida via, que atravessa o país de 

norte a sul, dando a possibilidade a quem a percorre de vivenciar 

especificidades socioculturais de cada região. ----------------------  

3.2.2- Neste âmbito, este projeto visa, assim, a prossecução dos 

seguintes objetivos: ------------------------------------------------ 

• Valorização do potencial endógeno das cidades atravessadas pela 

EN2, projetando esta realidade para cada região, num país 

culturalmente rico e diferenciado na sua identidade histórica e 

patrimonial; ------------------------------------------------------- 

• Promoção, valorização e inovação das potencialidades da EN2, 

tornando-a num motor de desenvolvimento dos concelhos e de eixo 

aglutinador e complementar de outros sectores e/ou atividades; ------ 

• Dinamização da EN2, em cooperação com entidades externas, além 

dos Municípios, que tragam mais-valias ao projeto.------------------- 

3.2.3- Acredita-se que a identificação do potencial da Rota da EN2, a 

funcionar em todo o território português, gerará inúmeras vantagens a 

nível local (de cada Concelho) e global (do País), nomeadamente:----- 

• O crescimento do turismo de estrada convergente; --------------- 

• O aumento das sinergias turísticas; ---------------------------- 

• O convite ao visitante e turista a "consumir" o território; ---- 

• À contribuição para diversificação da economia; ---------------- 

• À Promoção dos produtos endógenos (vinho, restauração, produtos 

regionais, alojamento, etc.) ---------------------------------------- 

• À Promoção da relação, sempre tão isolada, entre os Municípios, 

num objetivo comum. ------------------------------------------------- 
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3.2.4- Também é espectável que, a adesão do Município de Chaves a esta 

Associação, para além da partilha de projetos comuns, poderá induzir: 

• Um aumento do nº de visitantes, gerando mais receitas para o 

território;---------------------------------------------------------  

• Um aumento das probabilidades de novos projetos públicos e 

privados em parceria;------------------------------------------------ 

• A diminuição dos efeitos da sazonalidade turística no território; 

• O aumento de investimentos e promoção de novas oportunidades de 

negócio. ----------------------------------------------------------- 

4. ASPECTOS ESSENCIAIS DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA 

ROTA DA EN2 SUJEITOS A APROVAÇÃO ------------------------------------ 

4.1- Os estatutos da Associação de Municípios da Rota Nacional 2, cuja 

minuta se pretende aprovar sob proposta da presente informação, foram 

constituídos de forma a salvaguardar e proteger os municípios 

aderentes ao projeto, tendo sido delineadas sob as diretrizes atuais 

da organização municipal, sob os parâmetros legais de forma a proteger 

os respetivos executivos. ------------------------------------------- 

4.2- Como aspetos essenciais dos estatutos, convém salientar o que se 

encontra estabelecido nos artigos 4º, 5º, 31º e 32º, designadamente 

em matéria de “Direitos”, “Deveres”, “Património e Finanças” e 

“Contribuições Financeiras”, cujo teor se transcreve: --------------- 

“ARTIGO 4.º- Direitos dos Municípios Participantes” ----------------- 

Constituem direitos dos Municípios integrantes da ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2: --------------------------- 

a) Auferir dos benefícios da atividade da associação; --------------- 

b) Apresentar propostas e sugestões no âmbito da prossecução do objeto 

associativo; ------------------------------------------------------- 

c) Participar nos órgãos da associação; ----------------------------- 

d) Exercer os demais poderes e faculdades previstos na lei, nestes 

estatutos e no Regulamento Interno da associação; ------------------- 

e) Requerer a convocação da Assembleia-Geral da Associação, nos termos 

previstos no artigo 14.º.” ------------------------------------------ 

 “ARTIGO 5.º - Deveres dos Municípios Participantes” ---------------- 

Constituem deveres dos Municípios integrantes da ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2: --------------------------- 

a) Prestar a colaboração necessária para a realização das suas 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e 

estatutárias respeitantes à associação, bem como as deliberações dos 

respetivos órgãos; -------------------------------------------------- 

c) Efetuar as contribuições financeiras, nos termos estabelecidos na 

lei e nos presentes estatutos.” ------------------------------------- 

“ ARTIGO 31.º- Património e Finanças” ------------------------------- 

1 – A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2 tem 

património e finanças próprios. ------------------------------------- 

2 – O património da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA 

NACIONAL 2 é constituído pelos bens e direitos para ela transferidos 

ou adquiridos a qualquer título. ------------------------------------ 

3 – Os bens transferidos pelos Municípios para a ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2 são objeto de inventário, a 

constar de ata de acordo mútuo, subscrita pelas partes interessadas, 

com menção das atividades a que ficam afetos. ----------------------- 

4 – Os bens e direitos afetos pelos Municípios associados à ASSOCIAÇÃO 

DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2 são transferidos a título 

gratuito, ficando, os Municípios, isentos de qualquer encargo que 

resulte de tais bens ou direitos, designadamente dos encargos com a 

sua conservação e utilização. --------------------------------------- 
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5 – Os bens e direitos referidos no número anterior são transferidos 

sob condição resolutiva, regressando à esfera jurídica do Município 

respetivo aquando da extinção da Associação. ------------------------ 

6 – São receitas da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA 

NACIONAL 2: --------------------------------------------------------- 

a) O produto das contribuições dos Municípios associados; ----------- 

b) As transferências dos Municípios e as resultantes de contratação 

com a Administração Central e outras entidades públicas ou privadas;  

c) Os montantes das candidaturas a fundos europeus estruturais de 

financiamento que lhe sejam atribuídos; ----------------------------- 

d) As dotações, subsídios ou comparticipações de que venha a 

beneficiar; -------------------------------------------------------- 

e) Os preços relativos a serviços prestados e bens fornecidos; ------ 

f) O rendimento de bens próprios, o produto da sua alienação ou da 

atribuição de direitos sobre eles; ---------------------------------- 

g) Quaisquer acréscimos patrimoniais, fixos ou periódicos, que a 

título gratuito ou oneroso, lhe sejam atribuídos por Lei, contrato ou 

outro ato jurídico;-------------------------------------------------- 

h) O produto de empréstimos; ---------------------------------------- 

i) Quaisquer outras receitas permitidas por Lei. -------------------- 

j) As transferências ou contribuições permanentes provenientes da 

celebração de contratos em parceria com entidades públicas ou 

privadas. ---------------------------------------------------------- 

7 – Constituem despesas da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA 

NACIONAL 2 os encargos decorrentes da prossecução das atribuições que 

lhe estão confiadas. ------------------------------------------------ 

“ ARTIGO 32.º- Contribuições Financeiras” --------------------------- 

1 – As transferências das contribuições financeiras dos Municípios 

associados são fixadas pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 

Diretivo. ---------------------------------------------------------- 

2 – As contribuições financeiras dos Municípios associados são 

exigíveis a partir da aprovação do orçamento da Associação de 

Municípios, constituindo-se os Municípios em mora quando não seja 

efetuada a transferência no prazo fixado pela Assembleia Geral. ----- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

5.1- Considerando que o Município de Chaves é um dos 29 municípios que 

integrado na “Rota da Estrada Nacional 2”; -------------------------- 

5.2- Considerando que o protocolo de intenções, assinado em 7 de 

novembro de 2015, teve como objetivo a criação de uma associação de 

municípios, que possa a vir a assumir os trabalhos de integração e 

coordenação dos vários desafios que se apresentam no âmbito do 

desenvolvimento turístico, promoção económica e cultural dos 

municípios que são atravessados pela EN2;---------------------------- 

5.3- Considerando que, constituem atribuições dos municípios a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, dispondo aqueles de atribuições, designadamente, nos 

domínios dos transportes e comunicações, da promoção do 

desenvolvimento e do ordenamento do território (cfr nº 1 e alíneas c), 

m) e n) do nº 2 do artigo 23º do Anexo I, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro); - 

5.4- Considerando que a constituição da Associação em causa depende 

da aprovação, por parte de todos os municípios que a queiram integrar, 

dos respetivos estatutos; ------------------------------------------- 

5.5- Considerando que, nos termos do n.º 1) do artigo 108º, do Anexo 

I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, “a constituição das 

associações de autarquias locais de fins específicos compete aos 

órgãos executivos colegiais dos municípios ou das freguesias 
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interessados, ficando a eficácia do acordo constitutivo, que define 

os seus estatutos, dependente da aprovação pelos respetivos órgãos 

deliberativos”. ---------------------------------------------------- 

5.6- Considerando que, dada a natureza da referida associação, a 

respetiva constituição, de acordo com o enquadramento previsto no 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 

Locais (Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e ulteriores alterações), 

está sujeita a fiscalização prévia, que cabe ao tribunal de contas, 

nos termos do n.º 2 do artigo 56.º do citado diploma. --------------- 

5.7-Considerando que, segundo informação prestada no dia 15 de abril 

pelo Município de Santa Marta de Penaguião (através da Dra. Sílvia 

Silva) o processo de constituição da referida associação foi já 

submetido para fiscalização prévia por parte do tribunal de contas, 

com número de registo 472/2016, e que segundo a mesma estará em 

condições de obtenção do respetivo visto; --------------------------- 

5.8- Considerando que, de acordo com os esclarecimentos prestados foi 

também referido que a decisão que advier do tribunal de contas irá 

beneficiar todos os municípios envolvidos; -------------------------- 

5.8-Considerando ainda que, é urgente a aprovação da “Minuta de 

estatutos da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2” 

por parte de todos os municípios aderentes, com vista a dar-se 

seguimento a todo o processo de constituição da referida associação;  

5.9- Face ao exposto, estes serviços propõem que a Câmara Municipal 

aprove a “Minuta de estatutos da Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2” e, no caso de haver tal aprovação, adote a seguinte 

estratégia procedimental:-------------------------------------------  

a) Apresentar proposta de constituição da “Associação de Municípios 

da Rota da Estrada Nacional 2” à Assembleia Municipal para aprovação, 

fazendo acompanhar tal proposta do projeto de estatutos que se anexa 

a esta informação. -------------------------------------------------- 

Para os devidos efeitos e fins convenientes, anexa-se a minuta dos 

referidos estatutos, bem como o “Protocolo de intenções da 

constituição da associação da Rota da Estrada Nacional 2”.----------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.04.2016: ----

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.  

1. Considerando que, de acordo com o enquadramento previsto no 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 

Locais (Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e ulteriores alterações), a 

constituição desta Associação está sujeita a fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas, nos termos do n.º 2 do artigo 56.º do citado 

diploma. ----------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, segundo informação prestada no dia 15 de abril 

pelo Município de Santa Marta de Penaguião (através da Dra. Sílvia 

Silva), o processo de constituição da referida associação foi já 

submetido para fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas 

(registo n.º 472/2016), e que, segundo a mesma, estará em condições 

de obtenção do respetivo visto; ------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com os esclarecimentos prestados foi 

também referido que a decisão que advier do tribunal de contas irá 

beneficiar todos os municípios envolvidos; -------------------------- 

4. Considerando que, para haver eficácia do acordo constitutivo da 

Associação em causa e cumprimento integral do estabelecido no n.º 1), 

do artigo 108º, do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

deve o Executivo deliberar formalizar a proposta de aprovação dos 

estatutos perante a Assembleia Municipal; --------------------------- 
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5. Face ao exposto, tendo por base o âmbito da informação e as 

competências do órgão competente para tomada de decisão sobre a matéria 

em causa, propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 

Geral que submeta a presente informação à consideração do Senhor 

Presidente da Câmara para exarar despacho no sentido de submeter à 

próxima reunião do Executivo Municipal a presente proposta, a qual se 

traduz no seguinte: ------------------------------------------------- 

a) Com enquadramento no n.º 1), do artigo 108º, do Anexo I, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, deliberar no sentido de aprovar 

a “Minuta de estatutos da Associação de Municípios da Rota da Estrada 

Nacional 2”; -------------------------------------------------------- 

b) Para eficácia do acordo constitutivo da Associação em causa e 

cumprimento integral do estabelecido no n.º 1), do artigo 108º, do 

Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, deliberar 

formalizar a proposta de aprovação dos estatutos perante a Assembleia 

Municipal, fazendo acompanhar tal proposta do projeto de estatutos que 

se anexa a esta informação. ----------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral- 

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

DELGADO DATADO DE 26/04/2016 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELERIA DE 

2016.04.26 --------------------------------------------------------- 

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

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

proposta. 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 quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


