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                            Nº 17  –  Reunião   Ordinária da 
         Câmara   Municipal   de   Chaves 
                                 Realizada  no dia  10  de setembro 
                             de 2012. ------------------------- 
Aos dez dias do mês de setembro do ano dois mil e doze, na Vila de 
Vidago, na "Sede dos Bombeiros Voluntários de Vidago", sita na Rua 
Conde Caria, nº. 2, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Chaves, sob a Presidência do Senhor Sr. Dr. João 
Gonçalves Martins Batista, e com as presenças dos Vereadores Sr. 
Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira, Sr. Eng. Nuno Artur 
Esteves Ferreira Rodrigues, Sr. Dr. José Fernando Carvalho Montanha, 
Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Dra. Ana Maria Rodrigues 
Coelho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 
Departamento de Coordenação Geral. --------------------------------- 
 
 
Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 
horas e dez minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 
dia previamente elaborada e datada de cinco de setembro do corrente 
ano. --------------------------------------------------------------- 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
I – INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA. ---------  
O Presidente da Câmara deu início à reunião da Câmara Municipal, 
começando por saudar e agradecer a presença de todas as entidades 
representadas, nomeadamente, os Senhores Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Vidago, Arcossó e Oura, bem como as demais 
individualidades – singulares e ou coletivas – que decidiram 
assistir à reunião do órgão executivo municipal. ------------------- 
Agradeceu, também, à Associação dos Bombeiros de Vidago, na pessoa 
do Senhor Presidente da Direção, a forma amável e a total 
disponibilidade evidenciada no acolhimento desta iniciativa do 
Municipio, cedendo as suas excelentes instalações, em vista à 
realização da presente reunião da Câmara Municipal. ---------------- 
A título introdutório, o Senhor Presidente da Câmara teceu algumas 
considerações sobre as competências e forma de funcionamento do 
órgão executivo municipal, bem como sobre as razões justificadoras 
da realização da presente reunião da câmara nesta simpática e 
acolhedora Vila de Vidago. ----------------------------------------- 
Esta iniciativa insere-se no âmbito duma política de desconcentração 
e aproximação dos órgãos decisores da Autarquia, no caso, a Câmara 
Municipal, às populações locais do Concelho. ----------------------- 
Neste contexto, o Senhor Presidente da Câmara referiu que, durante o 
mandato autárquico em curso, esta é a primeira reunião do executivo 
camarário realizada de forma desconcentrada. ----------------------- 
Por último, o Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, todos os 
presentes, que, após o encerramento dos trabalhos da presente 
reunião, o executivo camarário estará disponível para prestar todos 
os esclarecimentos que, eventualmente, sejam solicitados e 
correlacionados com qualquer das áreas de intervenção da Autarquia. 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara sublinhou o momento 
histórico que, no dia de hoje, a presente reunião representa para o 
desenvolvimento da Vila de Vidago, sendo certo que tal facto está, 
claramente, associado ao lançamento de grandes investimentos 
públicos nesta Vila e no domínio das “Águas de Vidago”. ------------ 
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No sentido de melhor contextualizar esta sua afirmação, o Senhor 
Presidente da Câmara começou por fazer um breve resumo histórico 
sobre a Vila de Vidago, particularmente, sobre o aproveitamento do 
recurso “Águas de Vidago”, enquanto elemento, inquestionavelmente, 
potenciador do seu desenvolvimento sustentável.--------------------- 
Reforçando a importância histórica do dia, hoje, aqui vivido com a 
realização da presente reunião da Câmara Municipal, o Presidente da 
Câmara sublinhou, ainda, o facto de, pela primeira vez, ser 
realizado um investimento público de iniciativa municipal, no valor 
correspondente a, aproximadamente, 6 milhões de euros, tendo, 
precisamente, em vista à utilização do recurso “Águas de Vidago”, 
com todas as benfeitorias daí emergentes para o desenvolvimento da 
Vila de Vidago, e repartido pela materialização das seguintes 
empreitadas: Balneário Termal, Envolvente do Balneário Termal e, por 
último, recuperação das Casas de Apoio à Antiga Estação. ----------- 
Recordou ainda, sobre a matéria, que, ao longo dos últimos anos, 
vários foram os investimentos públicos realizados, pela Autarquia, 
na Vila de Vidago, designadamente o espaço da Feira, o Mercado 
Municipal, a EN2, o Bairro Social, o relvado sintético, a realização 
de pequenas obras de urbanização e ou melhoramentos na área do 
saneamento básico e, mais recentemente, a materialização do projeto 
associado à reconstrução da “Casa Bonifácio Teixeira”. ------------- 
Tudo isto, para além dos apoios regularmente concedidos pela 
Autarquia às Associações sedeadas na Vila, bem como à respetiva 
freguesia de Vidago. ---------------------------------------------- 
Concluiu a sua intervenção, agradecendo, mais uma vez, a presença de 
todos nesta reunião da Câmara Municipal de Chaves, presença essa que 
ficará, seguramente, ligada ao registo de um dia histórico para a 
Vila de Vidago, o qual deverá ficar exarado nos anais da Vila e das 
suas gentes. ------------------------------------------------------ 
  
 
II - AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR, DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES. ------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, esteve ausente 
na reunião ordinária do executivo camarário, em virtude de se 
encontrar no gozo de férias. ---------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 
falta. ------------------------------------------------------------- 
 
 
III - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTO. INFORMAÇÃO PARA CONHECIMENTO. ------------------------ 
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. -------------  
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
IV – INFORMAÇÕES/PROPOSTAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL PARA 
CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das 
informações/propostas abaixo transcritas: --------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
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1.OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DE AUDITORIA, QUALIDADE E PREVENÇÃO 
DA CORRUPÇÃO. PROPOSTA Nº. 86/DCG/12 ------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------ 
1. Por deliberação camarária tomada em reunião ordinária do 
executivo camarário, realizada no pretérito dia 27 de Agosto do 
corrente ano, veio o mencionado órgão municipal a aprovar, 
administrativamente, o regulamento de auditoria interna tendo como 
objeto a realização de auditorias permanentes aos serviços 
municipais. -------------------------------------------------------- 
2. Do ponto de vista organizacional, tais serviços de auditoria 
encontram-se, funcionalmente, integrados no Gabinete de Auditoria, 
Qualidade e Prevenção da Corrupção, consagrado na estrutura dos 
serviços municipais com a panóplia de competências descritas no 
regulamento dos serviços municipais publicado no Diário da 
Republica, 2ª Série, Nº. 12, de 17 de janeiro último. -------------- 
3. Por outro lado, e ainda numa perspetiva de enquadramento 
orgânico do referido Gabinete, o mesmo encontra-se, diretamente, 
dependente do Departamento de Coordenação Geral, na esteira do 
estabelecido, sobre a matéria, no organograma dos serviços 
municipais. -------------------------------------------------------- 
4. Neste contexto, torna-se, agora, imperioso dar cabal execução à 
retrocitada deliberação camarária, no sentido de garantir a efetiva 
operacionalização do Gabinete de Auditoria, Qualidade e Prevenção da 
Corrupção e cujas normas orientadoras e ou disciplinadoras 
correlacionadas com a sua ação na área da auditoria, tendo como 
objeto os serviços municipais, constam do regulamento interno 
aprovado, recentemente, pelo executivo camarário. ------------------ 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, em vista à adequada execução da mencionada deliberação 
camarária, consubstanciada na recente aprovação do citado 
regulamento interno de auditoria – Deliberação de 27 de agosto do 
corrente ano – e acolhendo, sobre a matéria, as orientações, 
superiormente, determinadas pelo Senhor Presidente da Câmara, tomo a 
liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia de atuação: --- 
a) Face às grandes áreas de intervenção funcional confiadas ao 
Gabinete de Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção, bem como 
à panóplia de competências que lhe está adstrita, muito 
concretamente, nas áreas da auditoria, qualidade e prevenção da 
corrupção, propõe-se que as mesmas sejam, funcionalmente, 
distribuídas pelos seguintes colaboradores da Autarquia: ----------- 
i.A realização de auditoria interna aos serviços municipais, em 
conformidade com o estatuído no regulamento de auditoria interna, 
recentemente, aprovado, deverá ficar, numa primeira fase, 
exclusivamente, a cargo do Técnico Superior, Engenheiro João Carlos 
Botelho Geraldes, dando o mesmo operacionalização ao plano de 
auditoria, anualmente, aprovado pelo órgão municipal competente, 
reunindo, o mencionado Técnico Superior, ciente do seu currículo e 
experiência profissionais, o perfil adequado para o exercício de 
tais funções; ------------------------------------------------------ 
ii.Deverá ficar, também, na mesma esfera de ação competencial do 
aludido Gabinete, toda a problemática associada à criação, revisão e 
avaliação das medidas indissociáveis ao combate à corrupção e 
infrações conexas, particularmente, no que concerne à criação, 
revisão e avaliação do plano de prevenção de riscos de gestão, 
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incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
iii.Para efeitos do disposto na anterior subalínea i), dever-se-á 
promover, de imediato, conforme orientação, superiormente, 
determinada pelo Senhor Presidente da Câmara, a realização de uma 
auditoria operacional ao Gabinete de Comunicação e Informação, 
abrangendo, nomeadamente os seguintes vetores de atuação: 
Investimento Público realizado, pela Autarquia, nesta área de 
intervenção municipal, nos últimos 10 anos, com a indicação do 
correspondente custo/benefício; definição da trajetória associada à 
evolução do sistema de comunicação e informação, com a indicação dos 
seus pontos fortes e dos seus pontos fracos e, por último, avaliação 
quanto aos critérios que presidiram e, atualmente, presidem à 
afetação de equipamento informático pelos respetivos colaboradores 
municipais, propondo medidas de efetiva racionalização e de 
segurança do sistema de comunicação e informação; ------------------ 
iv.Nos termos do Regulamento de Auditoria em vigor, cumpridas todas 
as formalidades e procedimentos nele exarados, tal auditoria deverá 
estar concluída, mediante a necessária consolidação do 
correspondente relatório final, até ao próximo dia 31 de dezembro de 
2012; -------------------------------------------------------------- 
v.No que concerne à área de intervenção funcional do mencionado 
Gabinete e correlacionada com a qualidade dos serviços municipais, 
nas diversas componentes descritas no regulamento dos serviços 
municipais, a mesma ficará sob a coordenação da Técnica Superior, 
Senhora Engenheira Margarida Pizarro, dando, assim, seguimento à 
estratégia de atuação que vem sendo, até aqui, implementada, sobre a 
matéria; ----------------------------------------------------------- 
b) Por último, pese embora, nos termos do regulamento dos serviços 
municipais, todas as áreas de intervenção adstritas ao mencionado 
Gabinete de Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção estejam na 
direta dependência do Departamento de Coordenação Geral, deverá a 
presente proposta ser, devidamente, sancionada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, Dr. João Batista, sendo, em caso afirmativo, a 
mesma levada ao conhecimento da Câmara Municipal, em sede duma 
próxima reunião ordinária do aludido órgão municipal, bem como dos 
Técnicos Superiores, diretamente, envolvidos na sua 
operacionalização. ------------------------------------------------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 03 de setembro de 2012 ------------------------------------- 
O Diretor de Departamento ------------------------------------------ 
(Dr. Marcelo Delgado) ---------------------------------------------- 
Em anexo: Cópia da Deliberação Camarária de 27 de Agosto de 2012 que 
aprovou, administrativamente, o regulamento de auditoria interna dos 
serviços municipais. ---------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE 
2012.009.03 -------------------------------------------------------- 
Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
2. ALARGAMENTO DO HORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA Nº. 87/DCG/12 ------------------------ 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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I – Enquadramento -------------------------------------------------- 
1. Na sequência das deliberações tomadas, sobre a matéria, pelos 
competentes órgãos municipais, veio a ser publicado, na II Série do 
Diário da República nº 12, de 17 de janeiro último, o regulamento da 
organização dos serviços municipais e respetivo organograma. ------- 
2. Tal modelo organizacional, para além de dar cumprimento às 
medidas de redução do pessoal dirigente ao serviço da Autarquia, na 
senda da norma consagrada, sobre a matéria, na Lei do Orçamento de 
Estado em vigor, teve como objetivo central verticalizar a tomada 
das decisões administrativas, reduzindo os circuitos orgânicos de 
tramitação procedimental, permitindo, simultaneamente, uma maior 
articulação e ou coordenação das diversas unidades orgânicas que 
integram a estrutura dos serviços municipais – Divisões – todas elas 
dependentes de um único Departamento, no caso, o Departamento de 
Coordenação Geral. ------------------------------------------------- 
3. Todavia, a boa implementação de tal modelo organizacional em 
vigor, pressupõe, também, a execução de medidas concretas que 
permitam, inquestionavelmente, aproximar os serviços municipais dos 
cidadãos, facilitando-lhes a sua tarefa no relacionamento que, 
regularmente, estabelecem com o Município e nas suas diversas áreas 
de intervenção municipal. ------------------------------------------ 
4. Esta relação de proximidade que deve ser estimulada entre os 
serviços municipais e os cidadãos, assume especial relevância no que 
diz respeito aos serviços municipais que asseguram, diariamente, o 
atendimento ao público e nas suas diversas vertentes técnico-
administrativas, serviços esses integrados nas várias unidades 
orgânicas que constituem a estrutura dos serviços municipais. ------ 
5. Atualmente, e ao longo dos últimos anos, os Serviços de 
Atendimento ao Público do Município vêm adotando um horário de 
funcionamento que, durante o período da manhã, determina o seu 
encerramento ao público a partir das 12:30 horas e, durante o 
período da tarde, a partir da 16:00 horas, e durante todos os dias 
úteis da semana. --------------------------------------------------- 
6. Este horário era justificável, considerando a seguinte ordem de 
razões tidas como essenciais: -------------------------------------- 
i) O encerramento do Setor da Tesouraria Municipal, a partir da 
16:00 horas, em vista a permitir o fecho diário das respetivas 
contas e em tempo oportuno, ou seja, até às 17h30, facto que 
comprometia a manutenção do atendimento ao público nos demais 
serviços municipais cuja atividade determinava a realização de 
operações de arrecadação de receita municipal; --------------------- 
ii. O número relativamente significativo de processos 
administrativos em tramitação e ou diariamente rececionados nos 
respetivos serviços, determinava a consagração de um período 
temporal diário reservado à adequada preparação administrativa dos 
respetivos processos, por parte dos serviços municipais 
funcionalmente competentes, facto que implicava o seu encerramento 
ao público a partir das 16:00 horas. ------------------------------- 
7. Ora, tal realidade acima evidenciada e justificadora da adoção de 
tal horário, particularmente, do encerramento dos serviços de 
atendimento a partir da 16:00 horas, está, hoje, substantivamente, 
modificada, registando-se, por um lado, uma diminuição do número de 
processos apresentados e ou em tramitação nos serviços de 
atendimento, facto que permite ajustar o tempo disponível pelos 
respetivos serviços, em vista ao tratamento interno dos 
correspondentes processos administrativos e, por outro lado, as 
exigências próprias de um serviço público de qualidade determinam, 
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inquestionavelmente, o alargamento do respetivo horário de 
atendimento aos cidadãos, enquanto medida decisiva no sentido  da 
efetiva aproximação da administração pública autárquica junto dos 
destinatários da sua ação – cidadãos e empresas -.----------------- 
8. Foi neste contexto, indissociável da adoção de medidas 
administrativas que, a curto prazo, possam permitir o alargamento do 
horário de atendimento aos cidadãos e às empresas protagonizada pela 
Autarquia, e nas suas diversas áreas de atuação, que o subscritor da 
presente proposta tomou a liberdade de agendar este assunto para a 
reunião de coordenação do Departamento de Coordenação Geral, 
realizada no pretérito dia 29 de agosto último. -------------------- 
9. Colhida, em tal sede, a opinião dos dirigentes municipais 
presentes, particularmente, daqueles que têm sob a sua 
responsabilidade a gestão de serviços de atendimento ao público, foi 
gerado, sem grande controvérsia, pleno consenso consubstanciado no 
alargamento do horário, atualmente, praticado, pelos serviços de 
atendimento aos cidadãos e as empresas, enquanto medida ajustada ao 
novo figurino de serviço público e que irá permitir, seguramente, 
elevar a qualidade dos serviços prestados e, simultaneamente, 
intensificar uma relação de permanente proximidade entre a 
Administração Municipal e os destinatários da sua ação pública. ---- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões anteriormente evidenciadas e 
justificadoras da necessidade de ser promovida uma alteração do 
horário de atendimento dos Serviços Municipais - Atendimento ao 
Público - no sentido do seu efetivo alargamento; ------------------- 
Considerando que, na presente data, os Serviços Municipais de 
Atendimento ao Público vêm praticando o seguinte horário: ---------- 
i) Período da manhã: das 9:00 horas às 12:30 horas --------------- 
ii) Período da tarde: das 14:00 horas às 16 horas ----------------- 
Considerando que o mencionado horário de atendimento, e pelas razões 
anteriormente evidenciadas, encontra-se, salvo melhor opinião, 
atualmente, desajustado, quer do ponto de vista funcional, quer 
ainda no que concerne à observância dos padrões de qualidade, 
proximidade, disponibilidade, eficácia e eficiência que devem ser 
assegurados na prestação de tais serviços aos cidadãos e às 
empresas; ---------------------------------------------------------- 
Considerando que, nos termos do disposto na alínea a), do nº 2, do 
artigo 68º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 
pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete ao Presidente da Câmara 
Municipal, entre outras, decidir sobre todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 
Serviços Municipais; ----------------------------------------------- 
Considerando, por último, que, nos termos do disposto no artigo 3º, 
do Decreto Lei nº 259/98, de 18 de Agosto, entende-se por período de 
atendimento o período durante o qual os serviços estão abertos para 
atender público, podendo este período ser igual ou inferior ao 
período de funcionamento dos serviços. ----------------------------- 
Assim, em coerência com os argumentos até aqui expostos, tomo a 
liberdade de sugerir ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. João 
Gonçalves Martins Batista, que adote, sobre a matéria, decisão 
administrativa consubstanciada no seguinte: ------------------------ 
a) Alargamento do horário de funcionamento dos Serviços Municipais 
que, diariamente, asseguram o atendimento ao publico – interno e 
externo -  passando o mesmo a ser o seguinte: ---------------------- 
i) Período da manhã: das 9horas às 12:30 horas --------------- 
ii) Período da tarde: das 14horas às 17 horas ----------------- 
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b) Tal horário ora sugerido deverá passar a ser aplicado, a partir 
do próximo dia 17 de setembro do corrente ano nomeadamente pelos 
seguintes setores e ou unidade orgânicas municipais, a saber: ------ 
i) Divisão de Administração e Fiscalização: ------------------ 
− Secção de Atendimento; --------------------------------- 
ii) Divisão de Gestão Financeira: ----------------------------- 
− Secção de Tesouraria; ---------------------------------- 
iii) Divisão de Recursos Humanos: ------------------------------ 
− Secção de Apoio Administrativo; ------------------------ 
iv) Divisão de Águas e Resíduos: ----------------------------- 
− Secção de Apoio Administrativo/Atendimento ao 
Consumidor; -------------------------------------------------------- 
v) Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano: ------------------------------------------------------------ 
− Setor Administrativo; ----------------------------------------- 
vi) Divisão de Gestão Urbanística e Territorial: -------------- 
− Secção de Apoio Administrativo, sem prejuízo do atendimento 
técnico regulado no regime Jurídico da Urbanização e da Edificação;  
vii) Divisão de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e 
Cooperação: -------------------------------------------------------- 
− Secção de Apoio Administrativo e demais Setores que 
assegurem o atendimento ao publico na área de intervenção da 
divisão; ----------------------------------------------------------- 
viii) Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural (3º Grau): -- 
− Secção de Apoio Administrativo e demais Setores que 
assegurem o atendimento ao publico na área de intervenção da 
divisão; ----------------------------------------------------------- 
ix) Divisão de Obras Públicas (3º Grau): ---------------------- 
− Setor Administrativo; ---------------------------------- 
c) O atendimento será realizado pelos referidos Serviços 
Municipais desde que o interessado esteja na posse da respetiva 
senha de atendimento e ou requeira a prestação de tais serviços, no 
respetivo local de atendimento, durante o período da manhã até às 
12:15 horas e durante o período da tarde, até às 16:45 horas, 
impreterivelmente, e desde que a complexidade dos assuntos a tratar 
e ou o número de processos administrativos a rececionar não consumam 
tempo superior a 15 minutos, contados a partir dos horários 
anteriormente referidos – 12:15 horas período da manhã, 16:45 horas 
período da tarde –. ------------------------------------------------ 
d) Caso a presente proposta venha a ser, superiormente, aprovada 
dever-se-á promover a sua divulgação através dos seguintes meios: -- 
i) Publicação de edital a afixar nos lugares do costume; ----- 
ii) Publicação no site oficial da Autarquia; ------------------ 
iii) Emissão de circular informativa dirigida a todos os 
serviços municipais; ----------------------------------------------- 
iv) Afixação do respetivo horário nos locais de atendimento ao 
público. ---------------------------------------------------------- 
e) Por último, registando-se a provação da presente proposta, 
deverá a mesma ser levada ao conhecimento da Câmara Municipal, em 
sede da próxima reunião ordinária do aludido Órgão Municipal, 
ficando o Gabinete de Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção, 
responsável, prioritariamente, pela operacionalização e 
monitorização de todas as medidas ora propostas, sobre a matéria. --
Chaves, 5 de setembro de 2012 -------------------------------------- 
O Diretor de Departamento, ----------------------------------------- 
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(Dr. Marcelo Delgado) ---------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE 
2012.009.03 -------------------------------------------------------- 
Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
V. INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR, ENG. NUNO ARTUR ESTEVES FERREIRA 
RODRIGUES. --------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor Vereador, Eng. Nuno Artur Esteves Ferreira 
Rodrigues, começando por saudar todos os autarcas, bem como toda a 
população presente, congratulando-se, também, pelo facto da presente 
Reunião de Câmara se realizar na Vila de Vidago. ------------------- 
Deu nota que Vidago poderá contar com a aprovação, por parte dos 
Vereadores do Partido Socialista, no que diz respeito aos concursos 
públicos que aqui, hoje, serão colocados para análise e deliberação, 
representando os mesmos, de facto, um grande investimento na Vila. - 
Por ultimo, o Vereador do Partido Socialista solicitou ao Senhor 
Presidente da Câmara um melhor esclarecimento sobre o apoio 
concedido à Associação “Chaves Social”, em sede da última reunião do 
executivo camarário, assim como sobre a situação atual das barragens 
do Alto Tâmega. ---------------------------------------------------- 
Antes de concluir a sua intervenção, o Senhor Vereador do Partido 
Socialista deixou, ainda, uma referência ao facto do seu Partido 
estar muito atento à proposta de reorganização administrativa das 
Autarquias, particularmente, das Freguesias. -----------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Dando resposta ao pedido de esclarecimento formulado pelo Senhor 
Vereador, Eng. Nuno Artur Esteves Ferreira Rodrigues, usou da 
palavra o Senhor Presidente da Câmara, tecendo os seguintes 
comentários: ------------------------------------------------------- 
- Apoio concedido à Associação “Chaves-Social” – A Câmara Municipal 
presta apoio social em diversas áreas de intervenção autárquica, 
designadamente rendas sociais, bolsas de estudo, entre outras. ----- 
No que concerne à “Chaves-Social”, Associação criada com o intuito 
de garantir apoio efetivo aos extratos socias mais desfavorecidos, 
com sede na freguesia da Madalena, foi deliberado, em tempo, ceder 
um terreno, na Quinta dos Montalvões, em Outeiro Seco, em regime de 
usufruto, tendo em vista a construção de equipamentos sociais, entre 
os quais, uma unidade de serviços continuados. --------------------- 
“A Chaves Social” pode, se assim o entender, arrendar tal terreno, 
no sentido de que o potencial arrendatário possa levar a efeito a 
construção de tal unidade de cuidados continuados. -----------------
-------------------------------------------------------------------- 
- Construção das Barragens do Alto Tâmega – Sobre este assunto, o 
Senhor Presidente da Câmara salientou o facto de existir uma grande 
indefinição no que concerne à conceção e execução do projeto em 
apreciação, considerando que, ao longo dos tempos, têm sido, 
sucessivamente, alteradas as características do projeto, 
designadamente no que diz respeito ao valor das cotas previstas para 
as barragens em causa - A barragem de Vidago (Alto Tâmega) será à 
cota de 315 -. ----------------------------------------------------- 
Ciente das medidas, recentemente, adotadas pelo Governo Português, 
consubstanciadas, em traços gerais, na redução das garantias de 
potência – rendas – e, por outro lado, tendo em linha de conta as 
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várias contrapartidas, entretanto, reclamadas pela Empresa 
“Iberdrola”, é sua convicção que este dossier vai obrigar a uma 
reponderação dos investimentos a concretizar pela mencionada 
empresa, estando, ainda, em curso, negociações, sobre a matéria, com 
o Governo Português. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Em resposta ao comentário do Senhor Presidente da Câmara, usou, 
novamente, da palavra o Senhor Vereador, Eng. Nuno Artur Esteves 
Ferreira Rodrigues, no sentido de agradecer os esclarecimentos 
prestados. --------------------------------------------------------- 
No que concerne à construção das Barragens, o Senhor Vereador 
reiterou a sua posição de partida, sobre a matéria, e 
consubstanciada na não concretização deste projeto. ---------------- 
Por último, e relativamente aos investimentos realizados pelo 
Município e pelo seu orçamento municipal – 15% a 20 % do 
investimento total – congratulou-se, mais uma vez, com o 
desenvolvimento e concretização de tais investimentos na Vila de 
Vidago. ------------------------------------------------------------ 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
 
1. ACTAS: 
 
 
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública da Câmara 
Municipal de Chaves, realizada em 27 de agosto de 2012. ------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ----------------------------------- 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
 
3. FREGUESIAS 
 
 
3.1. “CEDÊNCIA DO ANTIGO EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE LOIVOS À 
JUNTA DE FREGUESIA PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA JUNTA. ANO DE 
2012”.PROPOSTA Nº. 85/GAPV/2012. ----------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Justificação --------------------------------------------------- 
1. Considerando que a Junta de Freguesia de Loivos veio, através de 
requerimento, datado do pretérito dia 05/09/2012, solicitar a 
colaboração deste Município, centrada na cedência, a título de 
comodato, do prédio abaixo identificado – ponto nº 2 – a fim de que 
a mesma se sirva dele para fins de interesse público, muito 
concretamente, autorizando desde já, a instalação e funcionamento em 
tal edifício da sede da referida Junta, a qual tem vindo a funcionar 
no Centro de Apoio a Idosos da mesma freguesia; -------------------- 
2. Considerando que o prédio designado por “Escola Primária de 
Loivos”, sito em Cancelas, freguesia de Loivos, concelho de Chaves, 
se encontra inscrito na respetiva matriz sob artigo 466º, a favor do 



                                                                F. 49 

                                                                  _____________________ 

 

Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Chaves com o n.º 941/20100906; ---------------------------------- 
3. Considerando que o referido espaço se encontra devoluto devido ao 
encerramento das escolas sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito 
da reorganização da Rede Escolar levada a efeito pelo Ministério da 
Educação, não se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a 
ter necessidade do mesmo; ------------------------------------------ 
4. Considerando que o prédio atrás identificado constitui o espaço 
que melhor se adapta e adequa à instalação e funcionamento da sede 
da Junta de Freguesia de Loivos, existindo, para o efeito, grande 
necessidade do mesmo por parte da aludida Junta, em vista ao 
desenvolvimento da sua atividade; ----------------------------------                                              
5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 
entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 
com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 
1129º e ss, do Código Civil; --------------------------------------- 
6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 
aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 
ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a 
terceiros a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, 
Município de Chaves; ----------------------------------------------- 
7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 
deste problema, em benefício da população em geral deste concelho e 
da região, e que no âmbito das atribuições e competências previstas 
na Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e na Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, não se vislumbra qualquer inconveniente na 
autorização de tal cedência, a título de comodato, a favor da Junta 
de Freguesia de Loivos. -------------------------------------------- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 
o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Loivos, tendo como 
objeto o referido prédio e para o fim em vista, conforme matriz do 
contrato de comodato, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 
direitos e obrigações das partes signatárias que segue em anexo à 
presente proposta; ------------------------------------------------- 
b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima reunião do executivo, em conformidade com a Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, com vista à aprovação da 
mesma, legitimando simultaneamente o Presidente da Câmara a 
outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 
contrato de comodato; ---------------------------------------------- 
c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Loivos, através da 
emissão da competente notificação. --------------------------------- 
Chaves, 05 de setembro de 2012 ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato ----------------
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO  ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVESE AJUNTA DE 
FREGUESIA DE LOIVOS ------------------------------------------------ 
Entre  ------------------------------------------------------------- 
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O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 
Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e com 
poderes para o ato, conforme o disposto nas alíneas a), do n.º1 e 
h), do n.º2, do art. 68º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e adiante designado por primeiro outorgante ou comodante, 
devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ 
de 2012. ----------------------------------------------------------- 
e  ----------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia de Loivos, contribuinte n.º _________, com sede 
__________             em _________, representada neste ato pelo 
Presidente da Junta de Freguesia, ______________, e com poderes para 
o ato, conforme o disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 38º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e adiante designado por 
segundo outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por 
deliberação de ___ de _________ de 2012. --------------------------- 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 
Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 
O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por 
““Escola Primária de Loivos”, sito em Cancelas, freguesia de Loivos, 
concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva matriz sob 
artigo 466º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 
com o n.º 941/20100906, a favor do Município de Chaves. ------------ 
Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 
outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo 
ao segundo, a fim de que este se sirva dele exclusivamente para o 
desenvolvimento da sua atividade, muito concretamente para a 
instalação e funcionamento da sede da Junta de Freguesia de Loivos, 
com a obrigação de o restituir assim que o Primeiro Outorgante o 
exija. ------------------------------------------------------------- 
Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 
(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 
O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 
do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento 
às seguintes prescrições: ------------------------------------------ 
a) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 
ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo 
em conta a finalidade para a qual foi cedido; ---------------------- 
b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação 
ordinária que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do 
imóvel; ------------------------------------------------------------ 
c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal 
funcionamento, designadamente, pagamento das taxas e consumos de 
água, eletricidade e outros da mesma natureza ---------------------- 
Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 
(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 
1.  Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 
Município. --------------------------------------------------------- 
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2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não 
assiste ao segundo outorgante qualquer direito de receber do 
primeiro outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, 
pela realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------- 
Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 
(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 
1. O presente contrato tem a duração de 5 anos, renovável por igual 
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 
contratantes. ------------------------------------------------------ 
2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 
mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra 
parte contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do 
termo do presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou 
da produção dos efeitos da denúncia. ------------------------------- 
3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 
poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do 
Código Civil ------------------------------------------------------- 
Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 
 (Entrada em Vigor) ------------------------------------------------ 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua --------
assinatura. -------------------------------------------------------- 
Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 
 (Disposição final) ------------------------------------------------ 
1. Para todas as questões emergentes do presente contrato de 
comodato é competente o foro da comarca de Chaves, com expressa 
renúncia a qualquer outro. ----------------------------------------- 
2. Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do 
Código Civil. ------------------------------------------------------ 
O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos 
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------- 
Assim o outorgaram. ------------------------------------------------ 
Chaves, ___ de ____ de 2012 ---------------------------------------- 
O primeiro Outorgante: --------------------------------------------- 
O segundo Outorgante: ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 
 

III 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 
 
 
1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 
USO DE PODERES DELEGADOS. INFORMAÇÃO DA DSC. PARA CONHECIMENTO. ---- 
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.º1. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
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2.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR INFORMAÇÃO Nº 167/SE Nº63 /2012 ------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Exposição  ------------------------------------------------------  
O Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior, sob proposta nº 95/GAP/2006, foi aprovado na reunião de 
Câmara do dia 20 de Novembro de 2006 e posteriormente devidamente 
sancionado pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária, 
realizada no dia 29 de Novembro de 2006, sendo depois publicado no 
Edital nº 141/2006, de 4 de Dezembro.  ------------------------------  
No ano letivo 2007/2008 começou a operacionalização do Programa de 
Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, e durante os 
anos letivos de aplicação do aludido programa foram suscitadas 
algumas questões que foram objeto de análise e posterior alteração, 
na informação n.º219/DED de 29 de Maio de 2008 e na informação nº 
45/DED de 17 de Março de 2010, as quais foram aprovadas em reunião 
de Câmara e posteriormente sido sancionadas em Assembleia Municipal. 
Após este período de monitorização e dada a complexidade que o 
processo contempla, com situações díspares apresentadas pelos 
candidatos, algumas delas socialmente capazes de serem contempladas 
em matéria de apoio neste projeto, mas que não estão convertíveis em 
sede do regulamento em vigor, indicia alguma desagregação realidade 
atual, carecendo, por isso, de uma revisão;  ------------------------  
Os serviços do Setor de Educação, responsáveis pela monitorização 
deste processo, têm vindo a elencar numa série de situações que 
podem ser plasmadas em regulamento. Por outro lado, entendido como 
um processo dinâmico, o Regulamento do Programa de Atribuição de 
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, deve acompanhar a evolução 
dos tempos e adaptar-se às novas vicissitudes do quotidiano.  -------  
Assim, face ao exposto, afigura-se como necessário redigir um novo 
Regulamento, mais completo, mais adequado e que considere situações 
especiais que foram surgindo ao longo dos anos de aplicação do 
programa em causa, de modo a que o mesmo possa responder, de forma 
eficaz, aos objetivos para que foi criado.  -------------------------  
II – Da Proposta  ---------------------------------------------------  
Tendo em conta o exposto, tomo a liberdade de sugerir as alterações 
propostas no anexo I e que a partir do próximo ano letivo, as 
candidaturas ao Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo para o 
Ensino Superior se rejam pelo proposto.  ----------------------------  
Caso esta proposta mereça anuência por parte de V. Exª, propõe-se:  -  
a)Para todos os efeitos legais, que este assunto seja encaminhado 
para a próxima reunião de Câmara para deliberação, e posteriormente, 
que seja agendado para uma sessão da Assembleia Municipal, para 
sancionamento, no cumprimento do disposto na alínea a), do nº 2, do 
artigo 53º, todos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 
alterações, para aprovação das alterações ao Regulamento de 
Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, documento que 
se dá integralmente reproduzido em anexo à presente informação;  ----  
b) Por último, caso a presente Alteração ao Regulamento venha a ser 
aprovada nos termos anteriormente sugeridos por parte do órgão 
deliberativo do Município, dever-se-á promover à sua publicação 
através de Jornal Regional, Editais afixados nos lugares do costume 
e no respetivo Boletim Municipal. ---------------------------------- 
À consideração Superior. --------------------------------------------  
Chaves: 05 de Setembro de 2012  -------------------------------------  
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Zuleika Alves  ------------------------------------------------------  
Em anexo:  ----------------------------------------------------------  
Alteração ao Anexo I  do Regulamento de atribuição de Bolsas de 
Estudo para Ensino Superior. --------------------------------------- 
ANEXO I  ------------------------------------------------------------  
MINUTA DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O 
ENSINO SUPERIOR  ----------------------------------------------------  
Artigo 1.º  ---------------------------------------------------------  
Âmbito  -------------------------------------------------------------   
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
d) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 2.º  ---------------------------------------------------------  
Finalidade  ---------------------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 3.º  ---------------------------------------------------------  
Bolsa de estudo  ----------------------------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. O número de bolsas de estudo a atribuir pela Câmara Municipal de 
Chaves em cada ano escolar, encontra-se dependente do valor máximo 
cabimentado no orçamento anual do Município de Chaves, sendo que o 
número máximo de candidatos não poderá ser superior a 25. -----------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
4. (…)  -------------------------------------------------------------  
4. (…)  -------------------------------------------------------------  
5. (…)  -------------------------------------------------------------  
6. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 4.º  ---------------------------------------------------------  
Condições de Candidatura  -------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
d) (…)  -------------------------------------------------------------  
e) (…)  -------------------------------------------------------------  
f) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 5.º  ---------------------------------------------------------  
Apresentação da Candidatura  ----------------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
d) (…)  -------------------------------------------------------------  
e) (…)  -------------------------------------------------------------  
f) (…)  -------------------------------------------------------------  
g) (…)  -------------------------------------------------------------  
h) (…)  -------------------------------------------------------------  
i) (…)  -------------------------------------------------------------  
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j) (…)  -------------------------------------------------------------  
k) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 6.º  ---------------------------------------------------------  
Divulgação e prazo de apresentação da candidatura  ------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
Artigo 7.º  ---------------------------------------------------------  
Conceito de Aproveitamento Escolar  ---------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
4. (…)  -------------------------------------------------------------  
5. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 8.º  ---------------------------------------------------------  
Conceito de agregado familiar do estudante  -------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 9.º  ---------------------------------------------------------  
Fórmulas de Cálculo  ------------------------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 10º  ---------------------------------------------------------  
Regras sobre comunicações e notificações  ---------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 11º  ---------------------------------------------------------  
Situações de exclusão  ----------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
d) (…)  -------------------------------------------------------------  
e) (…)  -------------------------------------------------------------  
f) (…)  -------------------------------------------------------------  
g) (…)  -------------------------------------------------------------  
h) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 12º  ---------------------------------------------------------  
Ordenação dos candidatos  -------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
Artigo 13º  ---------------------------------------------------------  
Lista Provisória e Lista definitiva  --------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
4. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 14º  ---------------------------------------------------------  
Deveres dos Bolseiros  ----------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 15º  ---------------------------------------------------------  
Direitos dos bolseiros  ---------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
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a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 16º  ---------------------------------------------------------  
Renovação da bolsa de estudo  ---------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 17º  ---------------------------------------------------------  
Cessação da bolsa de estudo  ----------------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
a) (…)  -------------------------------------------------------------  
b) (…)  -------------------------------------------------------------  
c) (…)  -------------------------------------------------------------  
d) (…)  -------------------------------------------------------------  
e) (…)  -------------------------------------------------------------  
f) (…)  -------------------------------------------------------------  
g) (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 18.º  --------------------------------------------------------  
Situações especiais não previstas  ----------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 19º  ---------------------------------------------------------  
Disposições finais  -------------------------------------------------  
1. (…)  -------------------------------------------------------------  
2. (…)  -------------------------------------------------------------  
3. (…)  -------------------------------------------------------------  
4. (…)  -------------------------------------------------------------  
Artigo 20º  ---------------------------------------------------------  
Entrada em vigor  ---------------------------------------------------  
(…)  ----------------------------------------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.05 ----------------------------------- 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto  ---------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
 
 
3. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE 
FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO INFORMAÇÃO Nº168/SE Nº64/2012 ------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
O Município de Chaves tem apoiado, ao longo de vários anos, os 
passes escolares dos alunos carenciados que frequentam o ensino 
secundário.  --------------------------------------------------------  
No sentido de planificar o ano letivo 2012/2013, em matéria de 
comparticipação, por parte da Autarquia, em matéria de ação social 



                                                                F. 56 

                                                                  _____________________ 

 

escolar, propõe-se a aprovação da seguinte norma com vista à sua 
implementação:  -----------------------------------------------------  
- A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da 
Escola Professor Nuno Rodrigues e do Patronato de Vilar de Nantes;  -  
Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 
mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal 
para deliberação, de acordo com a alínea d) do nº 4 do Artigo 64, da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, que refere 
que compete à Câmara “ deliberar em matéria de ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e 
atribuição de auxílios económicos a estudantes”  --------------------  
Á consideração superior,  -------------------------------------------  
Chaves, 05 de setembro de 2012  -------------------------------------  
A Técnica Superior  -------------------------------------------------  
Dra. Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  
Á consideração superior,  -------------------------------------------  
Chaves, 05 de setembro de 2012  -------------------------------------  
A Técnica Superior  -------------------------------------------------  
Dra. Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.05 ----------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Delgado.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
 
 
4.ALTERAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS Nº1, Nº5, Nº7, E Nº9 DO 
PLANO DE TRANSPORTES CP-Nº02/SC/2012 INFORMAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO. – 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - Antecedentes e fundamentos  -------------------------------------  
Através do procedimento – concurso público para aquisição de 
serviços de transportes terrestres de alunos em circuitos especiais 
para o ano letivo 2012/2013, foi adjudicado ao concorrente “UTS – 
Viagens e Serviços S.A ”, os circuitos especiais nº1, nº5, nº7 e nº9 
do Plano de Transportes, tendo-lhe sido concedido o prazo até ao dia 
31 de agosto de 2012, para a entrega dos respetivos documentos de 
habilitação.  -------------------------------------------------------  
Considerando que o referido concorrente, no passado dia 04 de 
Setembro, informou via Vortal, que “por motivos de força maior não 
ter possibilidade de apresentar os documentos de habilitação e pelo 
facto do prazo limite já ter sido ultrapassado reconhecemos o 
direito à nossa exclusão”;  -----------------------------------------  
Considerando que a declaração prestada pelo concorrente, via vortal, 
determina a caducidade da referida adjudicação, não sendo pois 
necessário proceder á audiência prévia do interessado, prevista no 
nº2, do artigo 86 do código dos contratos públicos;  ----------------  
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Considerando que, o nº4 do referido artigo menciona que “nos casos 
previstos nos números anteriores, o órgão competente para a decisão 
de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 
subsequente;  -------------------------------------------------------  
Considerando que as propostas subsequentes pertencem aos 
concorrentes:  ------------------------------------------------------  
- Circuito nº 1 – Auto Viação do Tâmega, Lda, pelo preço de 
110,00€/dia;  -------------------------------------------------------  
- Circuito nº 5 – Agência de Viagens e Transportes Vale do Ave, Lda,  
pelo preço de 119,00€/dia;  -----------------------------------------  
- Circuito nº 7 – Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda, pelo preço de 
117,00€/dia;  -------------------------------------------------------  
- Circuito nº 9 – Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda, pelo preço de 
130,00€/dia;  -------------------------------------------------------  
Considerando a urgência imperiosa de adjudicação destes circuitos, 
para que todo o processo esteja concluído no início do ano letivo 
2012/2013, previsto para o próximo dia 14 de Setembro;  -------------  
Considerando a impossibilidade de convocar uma reunião 
extraordinária, em virtude da reunião ordinária estar prevista para 
o próximo dia 10 de Setembro, não sendo, por isso em tempo útil, 
possível a convocação de uma reunião extraordinária da Câmara 
Municipal, nos termos legalmente fixados;  --------------------------  
Considerando que, nos termos do nº3, do Artigo 68, da Lei nº169/99, 
e ulteriores alterações, “sempre que o exijam circunstâncias 
excecionais e urgentes e não seja possível reunir 
extraordinariamente a Câmara, o Presidente pode praticar quaisquer 
atos da competência desta, mas tais atos ficam sujeitos a 
ratificação, na primeira reunião realizada após a sua prática, sob 
pena de anulabilidade”;  --------------------------------------------  
Considerando que na situação individual e concreta ora em 
apreciação, encontram-se, inquestionavelmente, reunidos todos os 
pressupostos, fundamentais em vista à utilização da figura da 
ratificação acima mencionada, ou seja: urgência da tomada da decisão 
e impossibilidade de convocação, em tempo útil, de acordo com a Lei, 
duma reunião extraordinária, para o efeito.  ------------------------  
II – Da Proposta em sentido estrito  --------------------------------  
Assim, em, coerência com as razões de facto e de direito acima 
evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. João Batista, que pratique sobre a matéria em 
apreciação, decisão administrativa, à luz do disposto no nº3 do 
Artigo 68, da Lei nº 169/99, e ulteriores alterações, 
consubstanciadas no seguinte:  --------------------------------------  
a)Declarar a caducidade do ato adjudicatário praticado a favor da 
Empresa concorrente “UTS – Viagens e Serviços S.A”, com dispensa de 
audiência prévia, nos termos do disposto do nº4, do Artigo 86 do 
CCP, e pelas razões anteriormente evidenciadas – falta de 
apresentação, no prazo fixado, dos documentos de habilitação e 
formalização do desinteresse do concorrente na manutenção da sua 
proposta, tendo como objeto os circuitos nº1, nº5, nº7 e nº9, 
respetivamente;  ----------------------------------------------------  
b)Subsequentemente, considerando que, ao abrigo do nº4, do Artigo 86 
do CCP, o órgão competente para a decisão de contratar deve 
adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente, reportando-se a 
situação de caducidade prevista no nº1 do mencionado Artigo, deve a 
adjudicação relativa aos circuitos acima indicados ser feita aos 
seguintes concorrentes:  --------------------------------------------  



                                                                F. 58 

                                                                  _____________________ 

 

i)A adjudicação do circuito nº 1 ao concorrente Auto Viação do 
Tâmega, Lda, pelo preço de 110,00€/dia;  ----------------------------  
ii)A adjudicação do circuito nº 5 ao concorrente Agência de Viagens 
e Transportes Vale do Ave, Lda, pelo preço de 119,00€/dia;  ---------  
iii)A adjudicação do circuito nº 7 ao concorrente Ovnitur – Viagens 
e Turismo, Lda, pelo preço de 117,00€/dia;  -------------------------  
iv)A adjudicação do circuito nº 9 ao concorrente Ovnitur – Viagens e 
Turismo, Lda, pelo preço de 130,00€/dia;  ---------------------------  
c)Tal decisão de adjudicação acima proposta deve ser levada ao 
conhecimento dos concorrentes adjudicatários, expedindo-se, para o 
efeito, as competentes notificações, dando-se escrupuloso 
cumprimento ao disposto, sobre a matéria, no Artigo 77 do CCP, bem 
como às regras de publicitação prevista no mencionado Artigo através 
da plataforma eletrónica.  ------------------------------------------  
d)Por último, caso a presente proposta venha a merecer a 
concordância por parte do Senhor Presidente da Câmara, Dr. João 
Batista, deverá o correspondente despacho praticado, sobre a 
matéria, ser objeto de ratificação, em sede da próxima reunião 
ordinária do executivo camarário, a ter lugar no dia 10 de setembro 
do corrente ano, tudo nos termos do disposto do nº3, do Artigo 68 da 
Lei nº 169/99 e ulteriores alterações.  -----------------------------  
À consideração superior,  -------------------------------------------  
Chaves, 6 de Setembro de 2012  --------------------------------------  
A Técnica Superior  -------------------------------------------------  
Dra. Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  
Em anexo: Processo Administrativo  ----------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.06 ----------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Delgado.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
Visto. Autorizo. A reunião de Câmara para ratificação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 
2012.09.05. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. -------- 
 
 

IV 
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
 

V 
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
 
1- PLANEAMENTO 
 
1.1. PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA A SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 
(SEM) E DIA EUROPEU SEM CARROS (DESC) 2012–  INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, Da ENGº 
CLAUDIA MARTINS, DE 05.09.2012 ------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO --------------------------------------------------- 
1.1 Na sequência do despacho da Sra. Arq.ª Ana Isabel Augusto, na 
ausência do dirigente da Divisão de Ordenamento do território e 
Desenvolvimento Urbano, datado de 02/08/2012, relativamente à 
oportunidade de participação da Câmara Municipal de Chaves no evento 
referido em epígrafe, elabora-se a presente informação/proposta que 
visa atingir os seguintes objetivos: ------------------------------- 
• Propor ao Executivo Municipal que o Município de Chaves adira à 
realização deste evento, à semelhança das edições anteriores; ------ 
• Propor ao Executivo Municipal a aprovação do respetivo programa 
de atividades, bem como autorizar a proposta de articulação das 
entidades envolvidas e a realização das despesas inerentes à 
logística de algumas das atividades. ------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS ------------------------------------ 
2.1 A Semana Europeia da Mobilidade (SEM) é uma iniciativa europeia, 
que se foca essencialmente na componente “mobilidade sustentável”, 
assumindo que o crescente uso do automóvel particular é o principal 
responsável pela diminuição da qualidade de vida e do ambiente nas 
cidades europeias. ------------------------------------------------- 
2.2 O automóvel particular constitui uma fonte de emissão de 
poluição atmosférica e acústica, nas suas componentes ar e ruído, 
cuja dependência por parte dos seus utilizadores tem culminado em 
graves problemas para a saúde associados ao sedentarismo e à falta 
de exercício físico. ----------------------------------------------- 
2.3. A entidade organizadora do evento, a nível europeu 
(mobilityweek), define anualmente um tema transversal a partir do 
qual as cidades participantes elaboram atividades de sensibilização 
e informação, com o apoio de atores locais, tendo como principal 
objetivo o de induzir comportamentos ambientais nos cidadãos, de 
forma a contribuir para o aumento da sua qualidade de vida, na 
perspetiva de saúde e ambiente. ------------------------------------ 
2.4. Para o presente ano (2012), o tema transversal escolhido tem 
como designação: “Avançando na Direção Certa”. Neste âmbito, as 
autoridades locais que pretendam participar nesta iniciativa, têm 
que organizar atividades para os seus cidadãos com base neste mote, 
sendo os municípios incentivados a lançar e a promover medidas de 
carácter permanente que sustentem o tema transversal. -------------- 
2.5. A entidade coordenadora do evento, a nível europeu, Comissão 
Europeia, pretende que os participantes e apoiantes desta iniciativa 
cumpram determinados objetivos, de forma a garantir o seu sucesso e 
uma verdadeira dimensão europeia, sejam eles: ---------------------- 
a) Encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o 
conceito de desenvolvimento sustentável e, em particular, com a 
proteção da qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e 
com a redução do ruído; -------------------------------------------- 
b) Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha, 
em relação ao modo de transporte, terão na qualidade do ambiente; 
c) Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a 
pé, utilizarem a bicicleta e os transportes públicos, em vez do 
automóvel privado e ainda, promover a intermodalidade; ------------- 
d) Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para redescobrirem a 
sua cidade, os seus habitantes e património, num ambiente mais 
saudável e agradável. ---------------------------------------------- 
3. PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA ------------------------------------ 
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3.1 A iniciativa de índole europeia, Semana Europeia da Mobilidade, 
decorre anualmente entre os dias 16 e 22 de Setembro, culminando com 
a comemoração do Dia Europeu Sem Carros, a 22 de Setembro. --------- 
3.2 Os municípios interessados em participar são convidados a tornar 
a sua localidade mais atraente, de forma a incrementar o bem-estar 
dos seus habitantes, contribuindo para o aumento da qualidade de 
vida. -------------------------------------------------------------- 
3.3 Para efetivar a participação neste evento, o município deve 
fazer a sua inscrição, a partir do site da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), organismo que em Portugal é responsável pela 
promoção e coordenação técnica da SEM. O registo deve ser efetuado 
da seguinte forma: ------------------------------------------------- 
a) Registar em linha o programa planeado, declarando a sua adesão 
aos critérios estabelecidos e às linhas de orientação específicas da 
iniciativa, no sítio europeu www.mobilityweek.eu; ------------------ 
b) Assinar formalmente a Carta de Compromisso da Semana Europeia da 
Mobilidade, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, 
cujo documento se encontra disponível no portal institucional da 
Agência Portuguesa do ambiente, www.apambiente.pt, e que segue anexo 
a esta informação. De referir que a Carta de Compromisso deverá ser 
assinada pelo representante máximo do município, Sr. Presidente da 
Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 
3.4 Após a inscrição estar efetuada, o município deverá preencher a 
respetiva ficha de planeamento, sendo que, de acordo com a Agência 
Portuguesa do Ambiente, os elementos incluídos na referida ficha são 
fundamentais para a uniformização dos dados a recolher pela 
coordenação nacional. ---------------------------------------------- 
4. CRITÉRIOS DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA EUROPEIA DA 
MOBILIDADE (SEM) 2012 ---------------------------------------------- 
4.1 Para que os municípios se possam inscrever na iniciativa 
europeia SEM devem ser cumpridos determinados critérios de adesão, 
tendo por base o reconhecimento da necessidade de utilização de 
meios de transporte mais sustentáveis e da urgência em transformar 
as cidades em locais mais saudáveis, agradáveis e acessíveis. ------ 
4.2 Desta forma, os municípios devem garantir a organização de uma 
semana de atividades, tendo em consideração o mote para o presente 
ano “Avançando na Direção Certa”, bem como uma ou mais medidas de 
carácter permanente que contribuam para a prática de uma mobilidade 
sustentável. ------------------------------------------------------- 
4.3 Uma outra medida que deve ser implementada, no âmbito dos 
critérios de adesão obrigatórios, é a organização do evento “Na 
Cidade Sem o Meu Carro”, que implica o encerramento de uma ou mais 
zonas ao tráfego motorizado, reservada exclusivamente a peões, 
ciclistas e transportes públicos, durante pelo menos 8 horas 
consecutivas, no dia 22 de Setembro. ------------------------------- 
4.4 De acordo com as linhas de orientação do evento, deve ser 
envolvido o maior número possível de atores locais para o 
desenvolvimento de ações que conduzam à redução da sobre-dependência 
do automóvel privado e que permitam que cada entidade contribua para 
os objetivos globais da mobilidade sustentável. -------------------- 
4.5 As mesmas linhas orientadoras aconselham trabalho conjunto com 
os operadores de transportes públicos locais, no sentido de serem 
envolvidos na iniciativa europeia, através de ações que contribuam 
para o incremento de utilizadores daquele meio de transporte. ------ 
5. CRITÉRIOS DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA EUROPEU SEM CARROS 
(DESC) 2012 -------------------------------------------------------- 
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5.1 Os municípios que pretendam aderir a esta iniciativa deverão 
manter, por um período de tempo significativo, uma ou várias áreas 
do centro urbano reservadas exclusivamente a peões, bicicletas e 
transportes públicos. ---------------------------------------------- 
5.2 Da mesma forma, devem ser limitadas ao mínimo, o número de 
exceções a circulação de veículos automóveis a situações de 
emergência. -------------------------------------------------------- 
5.3 As linhas orientadoras criadas pela entidade organizadora deste 
evento incluem a oferta de meios de transporte alternativos, de 
forma a permitir a mobilidade sustentável dos cidadãos, bem como 
planear atividades em conjunto com o maior número possível de 
parceiros locais, nomeadamente munícipes, comerciantes, escolas, 
organizações comunitárias, partindo do pressuposto que o alargamento 
da co-responsabilidade pela realização do evento, aumentará o seu 
sucesso. ----------------------------------------------------------- 
6. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER, COM INDICAÇÃO DAS 
ENTIDADES IMPLICADAS E ESTIMATIVA DE ENCARGOS ---------------------- 
Remete-se em anexo um quadro sinótico do programa da SEM2012, no 
qual se descriminam as atividades a desenvolver, as colaborações 
confirmadas e a previsão dos encargos com a logística associada ao 
desenvolvimento de tais atividades. -------------------------------- 
7. AQUISIÇÃO DE BENS PARA MATERIAL PULBICITÁRIO DAS INICIATIVAS 
PREVISTAS NA SEM 2012 ---------------------------------------------- 
7.1 Para efeitos de divulgação da SEM para este ano, designadamente 
o programa semanal de atividades, bem como a iniciativa do “Dia do 
Transporte Público” (dia 19 de Setembro), torna-se necessário 
elaborar: ---------------------------------------------------------- 
• 4 (quatro) cartazes com o programa semanal, para afixação em 
mupis; ------------------------------------------------------------- 
• 4 (quatro) faixas de divulgação do dia do transporte público, 
para afixação nos respetivos autocarros.---------------------------- 
7.2 Para este efeito, torna-se necessário adquirir o material de 
suporte, designadamente vinil autocolante e papel poster, com o 
objetivo dos serviços poderem produzir a parte gráfica dos referidos 
cartazes e faixas.-------------------------------------------------- 
7.3 Para a aquisição do referido material, foi efetuada uma 
consulta de fornecedores, da qual resulta uma estimativa orçamental 
no valor de 300 €, nos seguintes termos: --------------------------- 
• 200 € para o vinil autocolante; ------------------------------ 
• 100 € para o papel poster. ----------------------------------- 
8. DIA DO TRANSPORTE PÚBLICO-DIA 19 DE SETEMBRO ------------------ 
8.1 Esta iniciativa, cuja organização cabe ao município de Chaves, 
conta com a colaboração da empresa Auto Viação do Tâmega 
(concessionária dos Transportes Urbanos de Chaves). ---------------- 
8.2 No âmbito desta atividade prevê-se que o dia seja dedicado à 
utilização dos transportes públicos, permitindo o acesso gratuito a 
todos os utilizadores e utentes durante todo o dia (07h30-19h30), 
incrementando a procura deste meio de transporte alternativo. ------  
8.3 Para os devidos efeitos, no programa da semana elegeu-se o dia 
19 de setembro (quarta-feira), por ser o dia da feira semanal. ----- 
8.4 Em reunião realizada com a concessionária para acerto das 
condições financeiras que permitam dar guarida a esta iniciativa, já 
foi acordado o valor a pagar pelo Município pela utilização dos 
transportes públicos pela população, a título gratuito, durante o 
dia em causa, nas duas linhas em exploração. ----------------------- 
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8.5 Tal valor, a ser incluído no acerto anual de contas do 
exercício da exploração do corrente ano, enquadrado nas regras do 
contrato da concessão, ficou fixado em 500€. ----------------------- 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE ATUAÇÃO -------------------- 
9.1 Considerando que, o Município de Chaves sempre aderiu a esta 
iniciativa de promover a Semana Europeia da Mobilidade, pugnando 
pela melhoria do ambiente e da urbanidade; ------------------------- 
9.2 Considerando que, se reconhece nesta iniciativa a virtude de 
promover a sensibilização ambiental dos cidadãos em prol de um 
desenvolvimento sustentável; --------------------------------------- 
9.3 Considerando terem sido estabelecidos contactos com os 
parceiros locais que habitualmente participam neste tipo de 
iniciativas, através do desenvolvimento e dinamização de atividades 
direcionadas para a prática da mobilidade e para a promoção da 
saúde, tendo estas já manifestado a sua participação e apoio; ------ 
9.4 Considerando que, com a colaboração de tais entidades e com 
alguns dos serviços afetos a outras unidades orgânicas  municipais 
se encontram reunidas as condições adequadas para que o Município 
possa aderir à Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e ao Dia Europeu 
Sem Carros (DESC) 2012, implementando o programa que se anexa a esta 
informação para efeitos de aprovação; ------------------------------ 
9.5 Considerando que, para implementação em pleno de tal programa, 
designadamente para a execução de atividades direcionadas para a 
promoção da saúde através da prática regular de exercício físico 
será necessário o apoio de outras unidades orgânicas do município; - 
9.6 Considerando que, pese embora a maioria das atividades não 
envolverem a realização de encargos financeiros por parte do 
município, o dia do transporte público gratuito e a divulgação da 
SEM 2012 implicam a realização de despesa conforme foi exposto nos 
pontos anteriores; ------------------------------------------------- 
9.7 Face ao exposto, propõe-se superiormente a adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
a) Aprovação, por parte do executivo municipal, do programa de 
atividades previstas para a Semana Europeia da Mobilidade e Dia 
Europeu Sem Carros 2012, nos moldes constantes do programa em anexo;  
b) Homologação da proposta de parceiros/atores locais 
intervenientes nas iniciativas previstas para a SEM 2012, 
subordinadas ao tema transversal “Avançando na Direção Certa”, cuja 
proposta segue anexa a esta informação;----------------------------- 
c) Autorização da despesa referente à aquisição de bens 
necessários à elaboração do material de divulgação do evento, 
conforme mencionado no ponto 7 da presente informação, estimado no 
valor de 300 €; ----------------------------------------------------  
d) Autorização da realização do Dia do Transporte Público 
Gratuito, com encargo para o Município estimado em 500€, enquadrado 
no exercício da exploração da concessão dos Transportes Urbanos de 
Chaves (TUC); ------------------------------------------------------ 
e) Autorização do envolvimento de outras unidades orgânicas do 
município na colaboração do desenvolvimento de algumas atividades, 
designadamente: ---------------------------------------------------- 
a. Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, para colaboração 
e desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do 
exercício físico; -------------------------------------------------- 
b. Divisão de Recursos Operacionais, para o apoio ao nível da 
disponibilização das instalações exteriores da Quinta do Pinheiro 
(Instalações municipais) para acolher os participantes da atividade 
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“V Caminhada na Eurocidade|Percurso Caminho Português Interior de de 
Santiago Vidago/Chaves” a realizar no próximo dia 22 de Setembro; 
f) Autorização dos serviços desta unidade orgânica no sentido de 
serem estabelecidos os contactos com todas as entidades externas 
envolvidas nas diversas iniciativas do programa, de forma a 
operacionalizar o evento. ------------------------------------------ 
9.8 Caso haja concordância com o exarado, propõe-se que a 
deliberação tomada consubstanciada nesta informação seja encaminhada 
para as unidades orgânicas mencionadas, com o objetivo das mesmas 
darem execução ao pedido de colaboração, nos termos preconizados. -- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.09.2012. ------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 
Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se 
ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo 
Delgado, que profira despacho conducente à adoção da seguinte 
estratégia procedimental: -----------------------------------------
1- Submeter a presente informação/proposta  à consideração do Senhor 
Vereador, Arqº Castanheira Penas, para ser sancionada e 
subsequentemente submetida a aprovação do Executivo Municipal, para 
deliberação nos termos e condições preconizados nesta proposta; ----
2- Caso haja concordância com o preconizado, propõe-se que a 
deliberação tomada consubstanciada nesta informação seja encaminhada 
para as unidades orgânicas mencionadas, com o objetivo das mesmas 
darem execução ao pedido de colaboração, nos termos preconizados.-- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. ------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
1.2. APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA 
ENVOLVENTE DO AQUANATTUR (VIDAGO)-LOCAL: FREGUESIA DE VIDAGO -  
INFORMAÇÃO DA DOTDU DA ARQ. ANA ISABEL AUGUSTO DE 05.09.2012 ------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO ---------------------------------------- 
1.1. Em coerência com a estratégia de desenvolvimento local e no 
âmbito das competências da ação municipal, o Município de Chaves tem 
vindo a desenvolver várias iniciativas visando potenciar as 
especificidades turísticas e termais da Vila de Vidago, tendo em 
conta os recursos endógenos associados às águas termais e à riqueza 
paisagística e arquitetónica associada ao complexo do Palace Hotel de 
Vidago. ------------------------------------------------------------- 
1.2. Entre as várias iniciativas constam ações que pretendem promover 
a reabilitação urbana e paisagística, bem como a melhoria da 
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urbanidade, através da criação de espaços públicos de qualidade e da 
construção de equipamentos públicos prestadores de serviços na 
vertente do turismo e do termalismo. -------------------------------- 
1.3. Para concretização desta estratégia o Município decidiu promover 
a elaboração dos seguintes projetos: ----------------------------- 
a)  “Requalificação da envolvente do Aquanatur” - que consubstancia 
a requalificação das Alamedas Conde Caria, António Viana, Teixeira de 
Sousa, a Rua João Oliveira e envolvente da estação; ----------------- 
b) “Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de 
Práticas Termais de Vidago” – que visa a instalação de um balneário 
termal na antiga estação de Caminho-de-ferro de Vidago e terrenos 
envolventes; -------------------------------------------------------- 
c)  “Vidagus Termas” - que consubstancia a requalificação funcional 
de edifícios anexos à Antiga Estação de Caminho-de-ferro de Vidago. - 
1.4. Para realização das obras associadas a tais projetos foi 
programado o recurso a cofinanciamento através dos programas 
comunitários do QREN, designadamente do “Eixo Prioritário II – 
Valorização Económica de Recursos Específicos”, do objetivo 
específico “Valorização Económica de Recursos Endógenos em Espaços de 
Baixa Densidade”, nas tipologias previstas no “Programa de 
Valorização Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – 
Projectos Âncora”. -------------------------------------------------- 
1.5. A primeira versão do projeto de execução da Requalificação da 
Envolvente do Aquanatur foi aprovada por Despacho do Sr. Presidente 
da Câmara datado de 29-03-2012, tendo por base a Informação/Proposta 
Nº 81/DOTDU/2012, de 28-03-2012, em vista a atingir os seguintes 
objetivos: ---------------------------------------------------------- 
a) Dar a conhecer ao Senhor Presidente a versão apresentada do projeto 
de execução em causa, bem como a respetiva estimativa orçamental da 
obra e a previsão da repartição do investimento pelas fontes de 
financiamento previstas na candidatura citada; ---------------------- 
b) Propor ao Senhor Presidente a promoção imediata da consulta das 
entidades externas ao município, com vista a se obterem os pareceres 
necessários à aprovação final por parte da Câmara Municipal, nos 
termos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, na redação 
atual conferida pelo DL nº 26/2010, de 30 de março; ----------------- 
c) Por motivo de urgência, decorrente do prazo limite estabelecido 
pelo Convite Público para Apresentação de Candidaturas (2 de abril), 
obter aprovação prévia do projeto por parte do Senhor Presidente, 
para efeitos de submissão da candidatura ao “Programa de Valorização 
Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – Projectos 
Âncora”, com a condição de se promover a aprovação final por parte da 
Câmara Municipal logo que estejam reunidos todos os pareceres 
favoráveis das entidades consultadas.-------------------------------- 
1.6. Entretanto, foram também promovidas as consultas internas da 
DOP, DAR e DRO sobre o projeto de execução em causa em vista a 
recolher sugestões que pudessem vir a melhorar a sua versão final, 
para efeitos de lançamento do procedimento de formação do contrato de 
empreitada de obras públicas. --------------------------------------- 
1.7. Neste seguimento, em 20-08-2012 foi entregue nesta unidade 
orgânica a 2ª versão do projeto de execução, composta por 2 
exemplares, complementada por cópias em suporte informático (com os 
ficheiros originais e com todos os elementos do projeto em formato 
*pdf), em conformidade com as recomendações preconizadas nos 
pareceres emitidos pelas entidades exteriores ao município. --------- 
2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA 
ENVOLVENTE DO AQUANATUR -------------------------------------------- 
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2.1.O projeto de Requalificação da Envolvente do Aquanatur localiza-
se na Vila de Vidago numa zona de grande interesse histórico e 
paisagístico que abrange arruamentos existentes e em continuidade 
territorial na envolvente da antiga Estação de Caminho-de-ferro e do 
Palace Hotel de Vidago, designadamente, as Alamedas Conde Caria, 
António Viana e Teixeira de Sousa, bem como a Rua João Oliveira e a 
Praça da antiga Estação. -------------------------------------------- 

Localização da Requalificação da Envolvente do Aquanatur 
2.2.O projeto prevê o restabelecimento do eixo estruturante entre o 
edifício da antiga Estação com a entrada do Hotel Palace de Vidago 
(constituído pela Alameda Teixeira de Sousa), propondo-se o 
nivelamento dos pavimentos tendo em vista a enfatização do uso 
pedonal e alcance de maior versatilidade no uso dos espaços. A 
circulação viária neste eixo será no sentido ascendente, apoiada por 
faixas de estacionamento. ------------------------------------------- 
2.3.Para as alamedas Conde Caria e António Viana prevê-se a 
recuperação do perfil transversal existente, com introdução de alguns 
elementos construtivos novos (pavimentos, equipamento de iluminação, 
mobiliário urbano e sinalética) responsáveis pela renovação e 
enfatização da sua imagem enquanto “boulevards” arborizados e 
introdução de uma faixa destinada a estacionamento no lado oposto ao 
Hotel Palace, tendo em vista o seu ordenamento, uma vez que 
atualmente se faz de forma desordenada ao longo dos dois passeios. -- 
2.4.Relativamente à envolvente imediata do futuro Balneário (Praça da 
Estação) prevêem-se as seguintes intervenções: ------------------- 
› Na área localizada na vertente Poente, a criação de uma praça - 
Praça da Estação - que deverá assumir funções de acesso/circulação, 
estadia e lazer;----------------------------------------------------- 
› Nos espaços de circulação pedonal da Praça da Estação está 
prevista arborização (com plantio de novas árvores de grande porte) 
com vista à melhoria da qualidade vivencial dos espaços, bem como a 
colocação de elementos de mobiliário urbano; ------------------------ 
› Esta praça constituirá um elemento charneira entre a Alameda 
Teixeira de Sousa e Ecopista Termal que se pretende materializar no 
espaço-canal da antiga linha do comboio. ---------------------------- 
2.5.A requalificação em causa abrange, ainda, a substituição e o 
reforço das redes de infraestruturas, a repavimentação das faixas de 
rodagem e dos passeios, a execução de faixas para estacionamento de 
veículos e a substituição de árvores danificadas. ------------------- 
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2.6.A implementação desta operação visa promover a utilização destes 
espaços públicos, uma vez que, atualmente, não reúnem as condições de 
segurança e de conforto essenciais para a utilização, por parte de 
todo o tipo de utentes e visitantes, da envolvente de uma estância 
termal que se pretende valorizada e requalificada. ------------------ 
2.7.Em síntese, pretende-se alcançar uma imagem urbana qualificada, 
qualificadora e unificadora de um território com uma identidade 
própria, com adição de novos elementos de composição urbana, onde 
serão colocados diversos equipamentos de mobiliário urbano, com 
informação histórica e toponímica do local, que mereça destaque. ---- 
3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO 
3.1Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 7º, do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação atual conferida 
pelo DL nº 26/2010, de 30 de março, a operação urbanística em 
apreciação está isenta de controlo prévio uma vez ser promovida pela 
autarquia local em área abrangida por plano municipal de ordenamento 
do território. ------------------------------------------ 
3.2.Ainda em conformidade com os nos 6 e 7, ambos do mesmo artigo 
citado, a realização da operação urbanística em causa deve observar 
as normas legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, bem como 
cumprir o disposto nos artigos 10º, 12º e 78º do RJUE. -------------- 
4. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL -------------- 
4.1.De acordo com a disciplina urbanística patenteada no Plano 
Diretor Municipal, publicado pela RCM nº12/95, 1ª Série B de 10-2-
1995, a área de intervenção atravessa zonas classificadas como: ----- 
› Solo urbano, abrangendo espaços da Classe 1 - Espaços Urbanos e 
Urbanizáveis, da Categoria 1.2 – Vila de Vidago; ------------------- 
› Solo da Classe 4 – espaços agrícolas e florestais, subdividida 
na categoria 4.2 – espaços agrícolas e da subcategoria 4.2.A – 
espaços agrícolas defendidos (RAN); -------------------------------- 
4.2.Sobre a área de implantação do projeto, impendem as seguintes 
servidões e/ou restrições de utilidade pública: --------------------- 
› Domínio Hídrico – servidão originada por uma linha de água - 
Ribeira de Oura - (leitos dos cursos de água e suas margens com uma 
largura de 10 metros); --------------------------------------------- 
› Reserva Ecológica Nacional – Ribeira de Oura – servidão 
originada pela passagem sobre a linha de água, classificada como REN 
no sistema “cursos de água”;---------------------------------------- 
› Concessão Hidromineral HM-29 “Vidago” e das suas “Zona 
Intermédia de Protecção” e “Zona Alargada de Protecção” - para 
defesa da exploração do aquífero hidromineral da concessão; -------- 
› Estrada Nacional nº 2 - uma vez que a área de intervenção 
contempla duas zonas de entroncamento com a EN2, sendo uma entre 
esta via e a Avenida Conde Caria (a norte) e outra entre a EN2 e o 
prolongamento proposto da Rua Padre Adolfo Magalhães – a norte do 
edifício da antiga estação de caminho-de-ferro de Vidago. ---------- 
5. PARECERES EMITIDOS POR ENTIDADES EXTERIORES AO MUNICÍPIO ------ 
5.1.No âmbito do desenvolvimento do projeto de Requalificação da 
Envolvente do Aquanatur e tendo em consideração o seu enquadramento 
no RJUE, foi promovida a consulta das seguintes entidades exteriores 
ao município que, nos termos dos artigos 13º e 13º-A, ambos do 
diploma citado, deveriam emitir parecer: ---------------------------- 
a) CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte – enquanto entidade coordenadora das várias entidades externas 
ao município a consultar em razão da localização da operação 
urbanística em causa e enquanto entidade que tutela a REN. Esta 
entidade emitiu decisão global favorável condicionada, recebida em 
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25-06-2012, mediante notificação eletrónica gerada através do SIRJUE 
- Sistema de Informação do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (cópia em anexo). No âmbito do Regime Jurídico da REN, 
esta entidade solicitou o pagamento de uma Taxa. ------------------- 
b) APA – Agência Portuguesa do Ambiente (Ex-ARH-N) – Parecer 
globalmente favorável, incluindo algumas recomendações a adotar na 
fase de obra, bem como a comunicação de que as obras em causa estão 
sujeitas a Título de Utilização dos recursos hídricos (cópia em 
anexo). ------------------------------------------------------------ 
c) DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia - Parecer globalmente 
favorável, incluindo algumas recomendações a adotar na fase de obra, 
designadamente, medidas de proteção do recurso hidrogeológico 
existente (cópia em anexo). ---------------------------------------- 
d) EP – Estradas de Portugal, E.P. - Parecer favorável condicionado à 
reformulação da intervenção na EN2 junto à antiga Estação de Vidago, 
bem como a comunicação de que as obras que incidem sobre o 
entroncamento que se pretende reformular estão sujeitas a 
licenciamento/aprovação prévia da EP (cópia em anexo). ------------- 
e) REFER Património S.A. – enquanto entidade gestora do espaço canal 
ferroviário, futura ecopista, emitiu Parecer favorável (cópia em 
anexo); ------------------------------------------------------------ 
f) IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 
I.P. – entidade consultada para efeitos de instrução de requerimento 
de redução das obrigações pela proximidade do canal ferroviário 
(pedido efetuado a coberto do Ofício nº 3160, c/ N/Ref. 
53/DOTDU/2012,em 08-06-2012, para os 3 projetos a realizar em 
Vidago, o qual incluiu o pagamento de uma taxa). Esta entidade não 
emitiu parecer no prazo previsto no RJUE.--------------- ----------- 
5.2Cumpre referir as diligências entretanto efetuadas no sentido de 
ultrapassar as condições impostas nos pareceres mencionados, 
designadamente: ----------------------------------------------------- 
a) CCDR-N – A Taxa de REN foi paga pelo Município, cujo 
comprovativo se anexa para os devidos efeitos. ---------------------- 
b) APA (Ex-ARH-N) – O Título de Utilização dos recursos hídricos 
será solicitado logo que esteja adjudicada a empreitada, uma vez o 
mesmo estar diretamente relacionado com o seu prazo de execução. ---- 
c) EP – Estradas de Portugal, E.P. - A intervenção na EN2 junto à 
antiga Estação de Vidago foi reformulada de acordo com as orientações 
desta entidade, tendo sido enviada, juntamente com o respetivo pedido 
de licenciamento/aprovação prévia à EP – Estradas de Portugal, E.P., 
a coberto do ofício nº 4095, com a N/Ref. 69/DOTDU/2012 em 24-07-
2012, cuja cópia se anexa. Cabe referir que, até à presente data e 
terminado o prazo previsto no RJUE para esta entidade emitir parecer, 
a mesma não se pronunciou, pelo que se considera haver concordância 
daquela entidade com a pretensão formulada, de acordo com as 
disposições conjugadas entre no nº 5, do artigo 13º do RJUE e o nº 2, 
do artigo 18º, do DL nº 13/71, de 23 de janeiro. Ainda segundo a 
parte final do nº 2, do artigo 18º do diploma retro citado, a EP não 
poderá recusar a emissão da licença das obras a realizar no 
entroncamento em causa, logo que sejam pagas as taxas devidas àquela 
entidade. ----------------------------------------------------------- 
d) IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 
I.P. – apesar dos contactos telefónicos estabelecidos até à presente 
data, esta entidade ainda não se pronunciou, tendo ultrapassado 
largamente os prazos estabelecidos no RJUE para a emissão do parecer. 
Neste sentido, de acordo com o preconizado no nº 5, do artigo 13º do 
RJUE, considera-se poder aplicar-se o princípio da presunção de 
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favorabilidade do parecer desta entidade relativamente à pretensão 
formulada. ----------------------------------------------------------  
6. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP) ----------- 
6.1.O projeto de execução do Requalificação da Envolvente do 
Aquanatur cumpre globalmente as disposições gerais estabelecidas no 
Capítulo I da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, designadamente, o 
preconizado no seu artigo 7º. --------------------------------------- 
6.2.Tendo em vista o cumprimento do preceituado no nº 2, do artigo 
43º do CCP, o projeto de execução do Requalificação da Envolvente do 
Aquanatur foi objeto de prévia revisão por parte da Comissão 
Municipal de Revisão de Projetos (CMRP), por força da nova redação do 
nº 21, do artigo 43º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 
12 de Julho, que procede à 7ª alteração ao Código dos Contratos 
Públicos. -----------------------------------------------------------  
6.3.No Relatório elaborado pela CMRP em 04-09-2012 e para efeitos do 
disposto no nº 2, do artigo 15º do Regulamento de Organização e 
Funcionamento da CMRP no âmbito do CCP, foi decidido atribuir ao 
Projeto de Execução a classificação de Grau 2, ou seja, o projeto 
ficou condicionado à entrega de elementos em vista à correção de 
erros, omissões e/ou incongruências detetadas nas várias peças que 
consubstanciam o Projeto de Execução. ------------------------------- 
6.4.A equipa projetista, após ter tomado conhecimento do Relatório da 
CMRP, de 04-09-2012, encetou de imediato diligências no sentido 
proceder à correção dos erros, omissões e/ou incongruências 
mencionadas no documento produzido pela CMRP até ao próximo dia 09-
09-2012. Presumindo-se que tais elementos serão entregues na data 
citada, estes serviços consideram que o projeto de execução reúne 
condições para ser aprovado por parte do órgão Executivo Municipal em 
sua reunião a realizar no dia 10-09-2012. --------------------------- 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE DECISÃO --------------------- 
7.1.Tendo em consideração que a operação urbanística em causa está 
isenta de controlo prévio por parte da administração, de acordo com o 
preceituado no artigo 7º do RJUE; ----------------------------------- 
7.2Tendo em consideração que o projeto de execução do Requalificação 
da Envolvente do Aquanatur reúne os pareceres favoráveis das 
entidades exteriores ao município que, nos termos da lei, deveriam 
emitir parecer, de acordo com o explicitado no capítulo 5; ----------
7.3.Tendo em consideração que o projeto em causa integra uma operação 
objeto de candidatura a cofinanciamento do ON.2, cujas condições de 
admissão, aceitação e elegibilidade exigem o envio de elementos 
adicionais entre os quais o comprovativo da aprovação do projeto de 
execução; ------------------------------------------------ 
7.4.Tendo em consideração a necessidade de cumprimento da estratégia 
de atuação superiormente estabelecida no sentido da aprovação 
imediata do projeto de execução e subsequente lançamento do 
procedimento de formação do contrato de empreitada de obras públicas, 
em vista a dar resposta à notificação enviada pela Comissão Diretiva 
do ON.2; ------------------------------------------------------------ 

                                                           
1 “Quando a obra seja classificada, nos termos do n.º 7, na categoria 
III ou superior, bem como aqueles casos em que o preço base, fixado 
no caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará ou em 
classe superior, o projeto de execução referido no número anterior 
deve ser objeto de prévia revisão por entidade devidamente 
qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo.” ---- 
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7.5.Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 
informação, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------- 
a) Agendamento da presente proposta à próxima Reunião da Câmara 
Municipal, tendo em vista a obtenção da competente decisão de 
aprovação do projeto de execução da Requalificação da Envolvente do 
Aquanatur; ---------------------------------------------------------- 
b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do órgão Executivo Municipal, deverá o projeto de execução, cuja 
aprovação ora se propõe, dar suporte ao caderno de encargos do 
procedimento de formação tendente à adjudicação da correspondente 
empreitada de obras públicas, devendo o mesmo incorporar todas as 
recomendações constantes do Relatório da Comissão Municipal de 
Revisão de Projetos, datado de 04-09-2012. -------------------------- 
 À consideração superior, ------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
Cópias dos seguintes elementos: ------------------------------------ 
› Pareceres emitidos por entidades externas ao município e 
documentação complementar; ----------------------------------------- 
› Ofício nº 4095, com a N/Ref. 69/DOTDU/2012, de 24-07-2012, 
dirigido à EP – Estradas de Portugal, E.P.; ------------------------ 
› Projeto de execução do Requalificação da Envolvente do Aquanatur 
apresentado em 20-08-2012. ----------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.09.2012. ------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 
concordância.------------------------------------------------Tendo 
em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se ao 
Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo 
Delgado, que profira despacho conducente à adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ----------------------------------------- 
1- Submeter a proposta de aprovação do projeto de execução em 
causa à consideração do Senhor Vereador, Arqº Castanheira Penas, 
para ser sancionada e subsequentemente submetida a aprovação do 
Executivo Municipal, nos termos e condições preconizados nesta 
proposta.---------------------------------------------------------- 
2- Caso a proposta mereça aprovação por parte do Executivo 
Municipal, deverá o projeto de execução em causa dar suporte ao 
caderno de encargos relacionado com o procedimento tendente à 
adjudicação da correspondente empreitada de obras públicas, devendo 
o mesmo incorporar todas as recomendações constantes do Relatório da 
Comissão Municipal de Revisão de Projetos, datado de 04-09-2012.--- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. ------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
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1.3. APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO –LOCAL: 
FREGUESIA DE VIDAGO - INFORMAÇÃO DA DOTDU DA ARQ. SUSANA FERNANDES, 
DE 05.09.2012 ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO --------------------------------------- 
1.1.Em coerência com a estratégia de desenvolvimento local, e no 
âmbito das competências da ação municipal, o Município de Chaves tem 
vindo a desenvolver várias iniciativas visando potenciar as 
especificidades turísticas e termais da Vila de Vidago, tendo em 
conta os recursos endógenos associados às águas termais e à riqueza 
paisagística e arquitetónica do complexo do Palace Hotel de Vidago.- 
1.2.Entre as várias iniciativas constam ações que pretendem promover 
a reabilitação urbana e paisagística, bem como a melhoria da 
urbanidade, através da construção de equipamentos públicos 
prestadores de serviços na vertente do termalismo.------------------ 
1.3.Para concretização desta estratégia o Município decidiu elaborar 
os seguintes projetos:---------------------------------------------- 
i)“Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de 
Práticas Termais de Vidago” – que visa a instalação de um balneário 
termal na antiga estação de Caminho-de-ferro de Vidago e terrenos 
envolventes; ------------------------------------------------------- 
ii)“Requalificação da envolvente do Aquanatur” - que consubstancia a 
requalificação das Alamedas Conde Caria, António Viana, Teixeira de 
Sousa, a Rua João Oliveira e envolvente da estação;----------------- 
iii)“Vidagus Termas” - que consubstancia a requalificação funcional 
de edifícios anexos à Antiga Estação de Caminho-de-ferro de Vidago.- 
1.4.Para realização das obras associadas a tais projetos foi 
programado recurso a cofinanciamento através dos programas 
comunitários do QREN, designadamente do Eixo Prioritário II – 
Valorização Económica de Recursos Específicos”, do objetivo 
específico “Valorização Económica de Recursos Endógenos em Espaços 
de Baixa Densidade”, nas tipologias previstas no “Programa de 
Valorização Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – 
Projetos Âncora”. Esta candidatura foi formalizada em março de 2012 
ao Convite público nº 01-08-05-69-11-EEC PROVERE- Aquanatur-
PA/1/2011.---------------------------------------------------------- 
1.5.A presente informação refere-se ao projeto do “Balneário 
Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de Práticas Termais de 
Vidago”, adjudicada ao arquiteto J P Loureiro, Arquitetos, Lda. pela 
Gestão de Equipamentos do Município de Chaves (GEMC) através do 
contrato nº 1/10 de 17/5/2010, pressupondo a entrega das seguintes 
fases: ------------------------------------------------------------- 
•1ª Fase - projeto base (licenciamento); --------------------------- 
•2ª Fase - projeto de execução; ------------------------------------ 
•3ª Fase – assistência técnica. ------------------------------------ 
1.6.A primeira versão do projeto de execução foi aprovada por 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 29-03-2012, tendo por 
base a Informação/Proposta Nº 80/DOTDU/2012, em vista a atingir os 
seguintes objetivos: ----------------------------------------------- 
a)Dar a conhecer ao Senhor Presidente a versão apresentada do 
projeto de execução em causa, bem como a respetiva estimativa 
orçamental da obra e a previsão da repartição do investimento pelas 
fontes de financiamento previstas na candidatura citada; ----------- 
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b)Propor ao Senhor Presidente a promoção, de imediato, a consulta 
das entidades externas ao município, com vista a se obterem os 
pareceres necessários à aprovação final por parte da Câmara 
Municipal, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, na redação atual conferida pelo DL nº 26/2010, de 30 de 
março; ------------------------------------------------------------- 
c)Por motivo de urgência, decorrente do prazo limite estabelecido 
pelo Convite Público para Apresentação de Candidaturas (2 de abril), 
obter aprovação prévia do projeto por parte do Senhor Presidente, 
para efeitos de submissão da candidatura ao “Programa de Valorização 
Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – Projectos 
Âncora”, com a condição de se promover a aprovação final por parte 
da Câmara Municipal logo que estejam reunidos todos os pareceres 
favoráveis das entidades consultadas. ------------------------------ 
1.7.Entretanto, foram também promovidas as consultas internas da 
DOP, DAR e DRO  sobre uma primeira versão do projeto de execução em 
causa em vista a recolher sugestões que pudessem vir a melhorar a 
sua versão final, para efeitos de lançamento do procedimento de 
formação do contrato de empreitada de obras públicas. -------------- 
1.8.Neste seguimento, em 20-08-2012 foi entregue nesta unidade 
orgânica a 2ª versão do projeto de execução, composta por 2 
exemplares, complementada por cópias em suporte informático (com os 
ficheiros originais e com todos os elementos do projeto em formato 
*pdf), em conformidade com as recomendações preconizadas nos 
pareceres emitidos pelas entidades exteriores ao município. -------- 
1.9.Relativamente à aquisição dos terrenos foi assinado entre o 
Município e a REFER o “Contrato-Promessa de Compra e Venda de Bens 
Futuros sob condição Resolutiva”, em 8/8/2011 e aditamento de 
27/3/2012, assegurando neste momento a posse provisoria dos terrenos 
e edifícios. ------------------------------------------------------- 
2.ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ------------- 
2.1.De acordo com a planta de ordenamento do Plano Diretor 
Municipal, a área de intervenção encontra-se em espaços da Classe 1 
– Espaços urbanos e urbanizáveis, da Categoria 1.2 – Vila de Vidago. 
De acordo com a planta de condicionantes impendem sobre a área as 
seguintes servidões e restrições de utilidade pública: ------------- 
a)Concessão Hidromineral HM-29 “Vidago” e das suas “Zona Intermédia 
de Proteção” e “Zona Alargada de Proteção” para defesa da exploração 
do aquífero hidromineral da concessão; ----------------------------- 
b)Rede viária - estradas municipais, pela confrontação a nascente 
com a Estrada Nacional nº2, via estruturante de acessibilidade 
externa do concelho (alínea b) do nº 2 do artigo 47º do PDM). ------ 
3.LOCALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO DO PROJETO E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL -------- 
3.1.O “Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de 
Práticas Termais de Vidago” tem a sua construção prevista nos 
terrenos da antiga estação de comboio de Vidago, sendo assumido como 
um empreendimento de grande importância para a região, pois 
perspetiva-se induzir, através da sua atividade, o desenvolvimento 
de outras atividades económicas, com particular incidência na Vila 
de Vidago, associadas ao turismo, ao termalismo, à saúde e bem-
estar, bem como à hotelaria e à restauração. ----------------------- 
3.2.Em termos arquitetónicos, o projeto do Balneário é configurado 
num edifício linear, implantado nos terrenos da referida estação, 
conjugando uma intervenção de remodelação das construções da antiga 
estação com ampliações de edificações novas. ----------------------- 
3.3.Com uma área bruta de construção de 5.976,11 m2 e uma área de 
implantação de 2.907,21 m2, o edifício desenvolve-se em três pisos:  
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•O piso -1, com 221,13 m2 - é destinado à zona técnica de apoio à 
piscina; ----------------------------------------------------------- 
•O piso 0, com 2.907,21 m2 - acolhe todas as valências do balneário, 
desenvolvidas nos seguintes setores: Sector A – Edifício da estação 
(receção, zona de espera); Sector B/C (setor clínico, cafeteria, 
consultórios médicos e de enfermagem); Sector D (hangar polivalente, 
com auditório e sala de exposições); Sector G (vestiários para os 
utentes); Sector E (ORL); Sector F (Ginásio); Sector H (Zona de 
tratamentos, com hidromassagem, duche de agulheta/circular, duche 
Vichy, vapor aos membros, bertolet, thalaxion, massagem seca e 
banheira de imersão/elevatória); Sector I (Piscina de tratamento com 
corredor de marcha); Sector J (área técnica); ---------------------- 
•O piso 1, com 161,69 m2 – Edifício da estação, acolhe o setor 
administrativo e formativo. ---------------------------------------- 
3.4.A estimativa orçamental do projeto de execução prevê o valor da 
obra de 3.372.344,79€, acrescido de IVA.---------------------------- 
4.ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO--- 
4.1.Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 7º, do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação atual 
conferida pelo DL nº 26/2010, de 30 de março, a operação urbanística 
em apreciação está isenta de controlo prévio uma vez ser promovida 
pela autarquia local em área abrangida por plano municipal de 
ordenamento do território.------------------------------------------ 
4.2.Ainda em conformidade com os nos 6 e 7, ambos do mesmo artigo 
citado, a realização da operação urbanística em causa deve observar 
as normas legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, bem como 
cumprir o disposto nos artigos 10º, 12º e 78º do RJUE. ------------- 
5.PARECERES EMITIDOS POR ENTIDADES EXTERIORES AO MUNICÍPIO --------- 
5.1.Sobre o projeto base do projeto acima referido foi promovida a 
consulta das seguintes entidades externas: ------------------------- 
a)CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte – ofício nº 2416 de 4/5/2012, através da plataforma eletrónica 
SIRJUE, enquanto entidade coordenadora das várias entidades externas 
ao município a consultar em razão da localização, designadamente;--- 
a.1.DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia - uma vez que sobre a 
área de intervenção impende uma servidão originada pela concessão 
Hidromineral HM-29 “Vidago” e das suas “Zona Intermédia de Proteção” 
e “Zona Alargada de Proteção” para defesa da exploração do aquífero 
hidromineral da concessão; ----------------------------------------- 
a.2.EP – Estradas de Portugal, S.A.- Delegação Regional de Vila Real 
– em virtude da área de intervenção confinar com a Estrada Nacional 
nº 2; -------------------------------------------------------------- 
a.3.Rede Ferroviária Nacional, Refer E.P.- enquanto entidade gestora 
do espaço canal ferroviário, futura ecopista, informando-se que já 
foi assinado o “Contrato Promessa de Compra e Venda de Bens 
Resolutivos”, entre o Município e a referida entidade, em 8/8/2011 e 
aditamento de 27/3/2012, referente à aquisição do terreno em causa. 
b)Administração Regional de Saúde do Norte, I.P (ARS-N)- ofício nº 
2419 de 4/5/2012, para verificação das normas legais e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente o D.L. 142/2004, de 11 de 
junho, e nos termos do disposto no artigo 13º, do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, na redação atual conferida pelo DL nº 
26/2010, de 30 de março;-------------------------------------------- 
c)Direção-Geral de Saúde (DGS)- ofício nº 2418 de 4/5/2012, de 
acordo com o D.L. nº 142/2004, de 11 de junho;---------------------- 
d)Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT)– 
ofício nº 2833 de 24/5/2012 e ofício nº 3160 de 8/6/2012, no sentido 
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de emitir parecer favorável sobre a redução das obrigações face à 
futura ecopista (a construir no antigo espaço canal da linha do 
comboio), de acordo com estipulado nos artigos 14º e 15º do Decreto-
lei nº 276/2003, de 4 de novembro.----------------------------------  
e)EDP- ofício nº 2479 de 9/5/2012, a fim de ser emitido o competente 
parecer, nos termos do disposto no nº 10, do artigo 13º, do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, na redação atual conferida 
pelo DL nº 26/2010, de 30 de março e pela Lei nº 28/2010, de 2 de 
setembro.----------------------------------------------------------- 
5.2.No âmbito de tais consultas, foram rececionados os pareceres 
abaixo indicados, dos quais se anexa cópia, com as seguintes 
conclusões: -------------------------------------------------------- 
a)DGEG – (Plataforma SIRJUE de 14/6/2012). Parecer favorável 
condicionando com condições a salvaguardar na fase de obra; -------- 
b)EP – (Plataforma SIRJUE de 14/6/2012): Parecer favorável 
condicionando, decorrente da necessidade de inserir em projeto as 
obras no passeio do lado nascente da EN2 e a execução de uma nova 
rede interna de drenagem das águas pluviais. No seguimento deste 
parecer foi enviado o ofício nº 4095 de 24/7/2012, acompanhado em 
anexo dos elementos solicitados, no sentido de dar resposta ao 
solicitado por esta entidade;--------------------------------------- 
c)REFER - (Plataforma SIRJUE de 14/6/2012 e ofício nº 8584 de 
30/7/2012): Parecer favorável condicionando à desafetação 
ministerial do domínio público ferroviário e ainda à comunicação à 
REFER – Região Operacional do Norte quando da intervenção em causa;- 
d)ARS-N – (ofício nº 8587 de 30/7/2012): Parecer favorável; -------- 
e)DGS – (ofício nº 6401 de 5/6/2012): Parecer favorável; ----------- 
f)EDP/MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO – (ofícios nº 6378 e 6379 
de 4/6/2012 e 8163 de 17/7/2012): Parecer favorável; --------------- 
5.3.Relativamente à consulta do Instituto de Mobilidade e 
Transportes Terrestres (como referido, consultado através do ofício 
nº 2833 de 24/5/2012 e ofício nº 3160 de 8/6/2012), foi igualmente 
paga a respetiva taxa de 100€, conforme Portaria nº 1165/2010, de 
9/11, através da Ordem de Pagamento nº 1890 de 6/6/2012. Decorrido 
largamente os prazos previstos na legislação em vigor, nomeadamente 
no nº 4 do artigo 13º do RJUE, considera-se haver concordância desta 
entidade com a pretensão formulada, assumindo-se o princípio da 
presunção de favorabilidade do parecer, de acordo com o estipulado 
no nº 5 do mesmo artigo. ------------------------------------------- 
5.4.Relativamente ao solicitado pela EP – Estradas de Portugal, 
E.P., a intervenção na EN2 junto à antiga Estação de Vidago foi 
reformulada de acordo com as orientações desta entidade, a coberto 
do referido ofício nº 4095, com a N/Ref. 69/DOTDU/2012 em 24-07-
2012, cuja cópia se anexa. Cabe referir que, até à presente data e 
terminado o prazo previsto no RJUE para esta entidade emitir 
parecer, a mesma não se pronunciou, pelo que se considera haver 
concordância daquela entidade com a pretensão formulada, de acordo 
com as disposições conjugadas entre no nº 5, do artigo 13º do RJUE e 
o nº 2, do artigo 18º, do DL nº 13/71, de 23 de janeiro.------------ 
5.5.Refere-se ainda foi consultada a concessionária das águas 
termais, a empresa Vidago Melgaço e Pedras Salgadas (VMPS), a qual, 
através  e-mail de 22/5/2012, cuja cópia se anexa, anuiu com a 
intervenção proposta sob a condição da execução das obras cumprirem 
determinados requisitos técnicos. ---------------------------------- 
5.6.Consta ainda do processo de licenciamento, o projeto de Gás 
certificado pela Hotgas, Lda. correspondendo ao Processo nº 
12ª0328A001 de 28/3/2012. ------------------------------------------ 
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6. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP)------------- 
6.1.O projeto de execução do “Balneário Pedagógico de Investigação e 
Desenvolvimento de Praticas Termais de Vidago” cumpre globalmente as 
disposições gerais estabelecidas no Capítulo I da Portaria 701-
H/2008 de 29 de Julho, designadamente, o preconizado no seu artigo 
7º. ----------------------------------------------------------------  
6.2.Tendo em vista o cumprimento do preceituado no nº 2, do artigo 
43º do CCP, o projeto de execução foi objeto de prévia revisão por 
parte da Comissão Municipal de Revisão de Projetos (CMRP), por força 
da nova redação do nº 2 , do artigo 43º do CCP, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho, que procede à 7ª alteração 
ao Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------- 
6.3.De acordo com o Relatório da CMRP de 3/9/2012, foi decidido 
atribuir ao Projeto de Execução a classificação de Grau 2, ou seja, 
ou seja, a aprovação do projeto fica condicionado à entrega dos 
elementos que permitam dar resposta às questões suscitadas em cada 
especialidade, para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 15º do 
Regulamento de Organização e Funcionamento da CMRP no âmbito do 
Código dos Contratos públicos, -------------------------------------  
6.4.Ficou ainda estipulado no mencionado Relatório que a equipa 
projetista deverá dar resposta em conformidade com o preconizado 
pela Comissão até ao dia 9 do corrente mês de setembro, de forma a 
poder ser submetido o projeto a aprovação na reunião de Câmara do 
dia 10 de setembro. ------------------------------------------------ 
6.5.A equipa projetista, após ter tomado conhecimento do Relatório 
da CMRP, encetou de imediato diligências no sentido de proceder à 
correção dos erros, omissões e/ou incongruências mencionadas no 
documento produzido pela CMRP. Independentemente da necessidade de 
aperfeiçoamento do projeto de execução, estes serviços consideram 
que, na presente data, o mesmo reúne condições de ser aprovado por 
parte do órgão Executivo Municipal. -------------------------------- 
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------- 
7.1.Tendo em consideração que o projeto em causa integra uma 
operação cofinanciada com um prazo de execução material e financeira 
muito limitado; ---------------------------------------------------- 
7.2.Tendo em consideração a necessidade de cumprimento da estratégia 
de atuação superiormente estabelecida no sentido da aprovação 
imediata do projeto de execução e subsequente lançamento do 
procedimento de formação do contrato de empreitada de obras 
públicas; ---------------------------------------------------------- 
7.3.Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 
informação, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
a)Agendamento da presente proposta à próxima Reunião da Câmara 
Municipal, tendo em vista a obtenção da competente aprovação do 
projeto de execução do “Balneário Pedagógico de Investigação e 
Desenvolvimento de Praticas Termais de Vidago”; -------------------- 
b)Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte do 
órgão Executivo Municipal, deverá o projeto de execução, cuja 
aprovação ora se propõe, dar suporte ao caderno de encargos 
relacionado com o procedimento de formação do contrato de empreitada 
de obras públicas em causa, devendo o mesmo incorporar todas as 
recomendações constantes do Relatório da Comissão Municipal de 
Revisão de Projetos, datado de 3-09-2012. -------------------------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
Cópias dos seguintes elementos: ------------------------------------ 



                                                                F. 75 

                                                                  _____________________ 

 

›Pareceres emitidos por entidades externas ao município e 
documentação complementar; ----------------------------------------- 
›Projeto de execução do “Balneário Pedagógico de Investigação e 
desenvolvimento de Praticas Termais de Vidago” apresentado em 20-08-
2012. ------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.09.2012. ------- 
A presente informação merece a minha inteira concordância. --------- 
Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se 
ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo 
Delgado, que profira despacho conducente à adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------
1- Submeter a proposta de aprovação do projeto de execução em causa 
à consideração do Senhor Vereador, Arqº Castanheira Penas, para ser 
sancionada e subsequentemente submetida a aprovação do Executivo 
Municipal, nos termos e condições preconizados nesta proposta.--- 2- 
2- Caso a proposta mereça aprovação por parte do Executivo 
Municipal, deverá o projeto de execução em causa dar suporte ao 
caderno de encargos relacionado com o procedimento tendente à 
adjudicação da correspondente empreitada de obras públicas, devendo 
o mesmo incorporar todas as recomendações constantes do Relatório da 
Comissão Municipal de Revisão de Projetos, datado de 03-09-2012.---- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. ------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
1.4. APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA VIDAGUS TERMAS (REMODELAÇÃO 
DAS CASAS DO PESSOAL DA ESTAÇÃO)- LOCAL:FREGUESIA DE VIDAGO - 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, DA ARQ. CARLA JOANA RODRIGUES, DE 05.09.2012 --------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 
1.1. Em coerência com a estratégia de desenvolvimento local, e no 
âmbito das competências da ação municipal, o Município de Chaves tem 
vindo a desenvolver várias iniciativas visando potenciar as 
especificidades turísticas e termais da Vila de Vidago, tendo em 
conta os recursos endógenos associados às águas termais e à riqueza 
paisagística e arquitetónica do complexo do Palace Hotel de Vidago. 
1.2. Entre as várias iniciativas, constam ações que pretendem 
promover a reabilitação urbana e paisagística, bem como a melhoria 
da urbanidade, através da construção de equipamentos públicos 
prestadores de serviços na vertente do termalismo.------------------ 
1.3. Para concretização desta estratégia o Município decidiu 
elaborar os seguintes projetos: ------------------------------------ 
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i)  “Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de 
Práticas Termais de Vidago” – que visa a instalação de um balneário 
termal na antiga estação de Caminho-de-ferro de Vidago e terrenos 
envolventes; ------------------------------------------------------- 
ii) “Requalificação da envolvente do Aquanatur” - que consubstancia 
a requalificação das Alamedas Conde Caria, António Viana, Teixeira 
de Sousa, a Rua João Oliveira e envolvente da estação; ------------- 
iii)  “Vidagus Termas” - que consubstancia a requalificação 
funcional de edifícios anexos à Antiga Estação de Caminho-de-ferro 
de Vidago. --------------------------------------------------------- 
1.4. Para realização das obras associadas a tais projetos foi 
programado recurso a cofinanciamento através dos programas 
comunitários do QREN, designadamente do Eixo Prioritário II – 
Valorização Económica de Recursos Específicos”, do objetivo 
específico “Valorização Económica de Recursos Endógenos em Espaços 
de Baixa Densidade”, nas tipologias previstas no “Programa de 
Valorização Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – 
Projetos Âncora”. Esta candidatura foi formalizada em março de 2012 
ao Convite público nº 01-08-05-69-11-EEC PROVERE- Aquanatur-
PA/1/2011. -------------------------------------------------------- 
1.5. A presente informação refere-se ao projeto “Vidagus Termas”, 
constituído pelo conjunto dos edifícios administrativo e expositivo, 
cuja elaboração está a cargo do arquiteto J P Loureiro, Arquitetos, 
Lda.. -------------------------------------------------------------- 
1.6. A primeira versão do projeto de execução foi aprovada por 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 29-03-2012, tendo por 
base a Informação/Proposta Nº 83/DOTDU/2012, em vista a atingir os 
seguintes objetivos: ---------------------------------------------- 
a) Dar a conhecer ao Senhor Presidente a versão apresentada do 
projeto de execução em causa, bem como a respetiva estimativa 
orçamental da obra e a previsão da repartição do investimento pelas 
fontes de financiamento previstas na candidatura citada; ----------- 
b) Propor ao Senhor Presidente a promoção, de imediato, a consulta 
das entidades externas ao município, com vista a se obterem os 
pareceres necessários à aprovação final por parte da Câmara 
Municipal, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, na redação atual conferida pelo DL nº 26/2010, de 30 de 
março; ------------------------------------------------------------- 
c) Por motivo de urgência, decorrente do prazo limite estabelecido 
pelo Convite Público para Apresentação de Candidaturas (2 de abril), 
obter aprovação prévia do projeto por parte do Senhor Presidente, 
para efeitos de submissão da candidatura ao “Programa de Valorização 
Económica de Recursos Endógenos EEC PROVERE AQUANATUR – Projectos 
Âncora”, com a condição de se promover a aprovação final por parte 
da Câmara Municipal logo que estejam reunidos todos os pareceres 
favoráveis das entidades consultadas. ------------------------------ 
1.7. Entretanto, foram também promovidas as consultas internas da 
DAR e DRO  sobre uma primeira versão do projeto de execução em 
causa, com vista a recolher sugestões que pudessem vir a melhorar a 
sua versão final, para efeitos de lançamento do procedimento de 
formação do contrato de empreitada de obras públicas. -------------- 
1.8. Neste seguimento, em 20-08-2012 foi entregue nesta unidade 
orgânica a 2ª versão do projeto de execução, composta por 2 
exemplares, complementada por cópias em suporte informático (com os 
ficheiros originais e com todos os elementos do projeto em formato 
*pdf), em conformidade com as recomendações preconizadas nos 
pareceres emitidos pelas entidades exteriores ao município. -------- 
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1.9. Relativamente à aquisição dos terrenos foi assinado entre o 
Município e a REFER o “Contrato-Promessa de Compra e Venda de Bens 
Futuros sob condição Resolutiva”, em 8/8/2011 e aditamento de 
27/3/2012, assegurando neste momento a posse provisória dos terrenos 
e edifícios.  ------------------------------------------------------ 
2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  -------- 
2.1. De acordo com a planta de ordenamento do Plano Diretor 
Municipal, a área de intervenção encontra-se em espaços da Classe 1 
– Espaços urbanos e urbanizáveis, da Categoria 1.2 – Vila de Vidago.  
2.2. De acordo com a planta de condicionantes impendem sobre a área 
as seguintes servidões e restrições de utilidade pública: ---------- 
a) Concessão Hidromineral HM-29 “Vidago” e das suas “Zona 
Intermédia de Proteção” e “Zona Alargada de Proteção” para defesa da 
exploração do aquífero hidromineral da concessão; ------------------ 
b) Rede viária - estradas municipais, pela confrontação a nascente 
com a E.N.2. - via estruturante de acessibilidade externa ao 
concelho (alínea b) do nº2 do art.º47º do PDM). -------------------- 
3. LOCALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DO PROJETO ----- 
3.1. O projeto do “Vidagus Termas” localiza-se nos terrenos que 
constituíam a Antiga Estação de Caminho-de-ferro de Vidago, junto à 
estrada nacional EN2, e integra as duas casas que serviam de 
residência ao antigo chefe da Estação, implantadas a norte do 
edifício principal da Estação. ------------------------------------- 
3.2. A recuperação destes dois edifícios será realizada em 
articulação com o projeto do edifício do “Balneário Pedagógico de 
Investigação e Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago”, 
elemento de charneira do projeto de “Requalificação da envolvente do 
Aquanatur“, o qual que contempla a requalificação das alamedas que 
estruturam a área turística e termal da vila de Vidago. ------------ 
3.3. Em termos arquitetónicos, o projeto baseia-se essencialmente na 
restruturação das duas construções existentes e na construção de uma 
estrutura de ligação das mesmas, em complementaridade com os novos 
espaços de uso público criados com a execução dos dois projetos 
atrás mencionados (Balneário Termal e requalificação das Alamedas), 
concretamente no que diz respeito à nova praça formada pelo 
território sobrante da antiga Estação e que pretende transformar-se 
num espaço público por excelência e de referência para a vila de 
Vidago e para toda a região. --------------------------------------- 
3.4. Os dois edifícios existentes, implantados paralelamente à EN2 e 
com uma área de implantação de aproximadamente 124,00m2, e uma área 
bruta de construção de 167,47m2, reservam duas funções distintas: o 
edifício com dois pisos é destinado a funções administrativas de 
apoio à associação “Vidagus Termas” e o edifício com um piso, é 
constituído por um programa polivalente, com espaço de exposições, 
de apoio e informação de caráter turístico, dotado de sanitário 
acessível. A ligação funcional entre os dois edifícios é assegurada 
através de uma estrutura em betão armado. -------------------------- 
3.5. Ao nível da distribuição do programa funcional, o edifício 
administrativo compõe-se da seguinte forma: ------------------------ 
Piso 0 - receção/atendimento/hall de acesso ao piso superior 
(20,32m2), arquivo (1,3m2) e wc (3,00m2); -------------------------- 
Piso 1 - espaço administrativo para dois postos de trabalho e zona 
de reuniões (18,70m2) e WC (recuperação das instalações sanitárias 
existentes - 3,00m2). ---------------------------------------------- 
3.6. O edifício expositivo é constituído por uma sala de exposição 
(30,60m2) e por instalações sanitárias de acesso a pessoas com 
mobilidade condicionada (3,25m2). ---------------------------------- 
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3.7. A estimativa orçamental do projeto de execução, prevê o valor 
da obra de 244.749,09€ acrescido de IVA. --------------------------- 
4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO 
4.1. Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 7º, do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na redação atual 
conferida pelo DL nº 26/2010, de 30 de março, a operação urbanística 
em apreciação está isenta de controlo prévio uma vez ser promovida 
pela autarquia local em área abrangida por plano municipal de 
ordenamento do território. ----------------------------------------- 
4.2. Ainda em conformidade com os nos 6 e 7, ambos do mesmo artigo 
citado, a realização da operação urbanística em causa deve observar 
as normas legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, bem como 
cumprir o disposto nos artigos 10º, 12º e 78º do RJUE. ------------- 
5. PARECERES EMITIDOS POR ENTIDADES EXTERIORES AO MUNICÍPIO ----- 
5.1. Sobre o projeto base do projeto acima referido foi promovida a 
consulta das seguintes entidades externas: ------------------------- 
a) CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte – ofício nº 3237 de 13/6/2012, através da plataforma 
eletrónica SIRJUE, enquanto entidade coordenadora das várias 
entidades externas ao município a consultar em razão da localização, 
designadamente; ---------------------------------------------------- 
a.1. DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia - uma vez que sobre 
a área de intervenção impende uma servidão originada pela concessão 
Hidromineral HM-29 “Vidago” e das suas “Zona Intermédia de Proteção” 
e “Zona Alargada de Proteção” para defesa da exploração do aquífero 
hidromineral da concessão; ----------------------------------------- 
a.2. EP – Estradas de Portugal, S.A.- Delegação Regional de Vila 
Real – em virtude da área de intervenção confrontar com a Estrada 
Nacional nº 2; ----------------------------------------------------- 
a.3. Rede Ferroviária Nacional, Refer E.P.- enquanto entidade 
gestora do espaço canal ferroviário, futura ecopista, informando-se 
que já foi assinado o “Contrato Promessa de Compra e Venda de Bens 
Resolutivos”, entre o Município e a referida entidade, em 8/8/2011 e 
aditamento de 27/3/2012, referente à aquisição do terreno em causa. 
b) Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. 
(IMTT)– ofício nº 3160 de 8/6/2012, no sentido de emitir parecer 
favorável sobre a redução das obrigações face à futura ecopista (a 
construir no antigo espaço canal da linha do comboio), de acordo com 
estipulado nos artigos 14º e 15º do Decreto-lei nº 276/2003, de 4 de 
novembro. ---------------------------------------------------------- 
5.2. No âmbito de tais consultas, foram rececionados os pareceres 
abaixo indicados (dos quais se anexa cópia), com as seguintes 
conclusões: -------------------------------------------------------- 
a) DGEG – (Plataforma SIRJUE de 23/7/2012). Parecer favorável 
condicionando a questões a salvaguardar na fase de obra; ----------- 
b) EP – (Plataforma SIRJUE de 23/7/2012): Parecer favorável 
condicionando, à aprovação do projeto de intervenção na zona da 
estrada EN2, nos termos do parecer emitido para aquela intervenção. 
No seguimento deste parecer foi enviado o ofício nº 4095 de 
24/7/2012, acompanhado em anexo dos elementos pedidos, no sentido de 
dar resposta ao solicitado por esta entidade;----------------------- 
c) REFER - (Plataforma SIRJUE de 23/7/2012): Parecer favorável 
condicionando à desafetação ministerial do domínio público 
ferroviário e ainda à comunicação à REFER – Região Operacional do 
Norte, aquando da intervenção em causa; ---------------------------- 
5.3. Relativamente à consulta do Instituto de Mobilidade e 
Transportes Terrestres (como referido, consultado através do ofício 
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nº 3160 de 8/6/2012, para os três projetos inseridos na 
candidatura), foi igualmente paga a respetiva taxa de 100€, conforme 
Portaria nº 1165/2010, de 9/11, através da Ordem de Pagamento nº 
1890 de 6/6/2012. Decorrido largamente os prazos decorrentes da 
legislação em vigor, nomeadamente no nº 4 do artigo 13º do RJUE, 
considera-se haver concordância desta entidade com a pretensão 
formulada, assumindo o princípio da presunção de favorabilidade do 
parecer, de acordo com o estipulado no nº5 do referido artigo. -----  
5.4. Relativamente ao solicitado pela EP – Estradas de Portugal, 
E.P., a intervenção na EN2 junto à antiga Estação de Vidago (embora 
fora do âmbito deste projeto), foi reformulada de acordo com as 
orientações desta entidade, a coberto do referido ofício nº 4095, 
com a N/Ref. 69/DOTDU/2012 em 24-07-2012, cuja cópia se anexa. Cabe 
referir que, até à presente data e terminado o prazo previsto no 
RJUE para esta entidade emitir parecer, a mesma não se pronunciou, 
pelo que se considera haver concordância daquela entidade com a 
pretensão formulada, de acordo com as disposições conjugadas entre 
no nº 4, do artigo 13º do RJUE e o nº 2, do artigo 18º, do DL nº 
13/71, de 23 de janeiro. ------------------------------------------- 
5.5. Por fim, de referir que foi também efetuada consulta prévia à 
EDP (ofício nº 3236 de 13/6/2012), sobre a viabilidade de 
alimentação de baixa tensão aos edifícios alvo de intervenção. 
Contudo, uma vez que esta entidade não se pronunciou até à presente 
data, tal pedido será novamente formulado aquando do início das 
respetivas obras. -------------------------------------------------- 
6. ANÁLISE TÉCNICA AO PROJETO ------------------------------------ 
6.1. Da análise efetuada ao projeto de execução da “Vidagus Termas” 
considera-se que o mesmo cumpre globalmente as disposições gerais 
estabelecidas no Capítulo I da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, 
designadamente, o preconizado no seu artigo 7º e 19º. -------------- 
6.2. De acordo com a referida análise, que foi comunicada à equipa 
projetista, esta ficou incumbida de aperfeiçoar algumas peças e de 
completar a instrução do processo até ao dia 9 do corrente mês de 
setembro, para que o projeto possa ser submetido a aprovação na 
reunião de Câmara do dia 10 de setembro. --------------------------- 
6.3. Considerando que a equipa projetista se encontra a diligenciar 
no sentido de dar total cumprimento ao aperfeiçoamento das peças e a 
completar a instrução do processo, tendo já confirmado a entrega de 
todos os elementos em tempo oportuno, estes serviços consideram que 
o projeto reúne condições de ser aprovado por parte do órgão 
Executivo Municipal. ----------------------------------------------- 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE DECISÃO -------------------- 
7.1.  Tendo em consideração que o projeto em causa integra uma 
operação cofinanciada com um prazo de execução material e financeira 
muito limitado; ---------------------------------------------------- 
7.2. Tendo em consideração a necessidade de cumprimento da 
estratégia de atuação superiormente estabelecida no sentido da 
aprovação imediata do projeto de execução e subsequente lançamento 
do procedimento de formação do contrato de empreitada de obras 
públicas; ---------------------------------------------------------- 
7.3. Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 
informação, tomo a liberdade de sugerir superiormente a adoção da 
seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 
a) Agendamento da presente proposta à próxima Reunião da Câmara 
Municipal, tendo em vista a obtenção da competente aprovação do 
projeto de execução da “Vidagus Termas”. --------------------------- 
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b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do órgão Executivo Municipal, deverá o projeto de execução, cuja 
aprovação ora se propõe, dar suporte ao caderno de encargos 
relacionado com o procedimento de formação do contrato de empreitada 
de obras públicas em causa, devendo o mesmo incorporar todas as 
recomendações constantes do relatório da análise enviado à equipa 
projetista. -------------------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
Cópias dos seguintes elementos: ------------------------------------ 
› Pareceres emitidos por entidades externas ao município e 
documentação complementar; ----------------------------------------- 
› Projeto de execução do “Vidagus Termas” apresentado em 20-08-
2012. -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.09.2012. ------- 
A presente informação merece a minha inteira concordância. --------- 
Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se 
ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo 
Delgado, que profira despacho conducente à adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------
1- Submeter a proposta de aprovação do projeto de execução em causa 
à consideração do Senhor Vereador, Arqº Castanheira Penas, para ser 
sancionada e subsequentemente submetida a aprovação do Executivo 
Municipal, nos termos e condições preconizados nesta proposta.------
2- Caso a proposta mereça aprovação por parte do Executivo 
Municipal, deverá o projeto de execução em causa dar suporte ao 
caderno de encargos relacionado com o procedimento tendente à 
adjudicação da empreitada de obras públicas, sob a condição da 
eficácia da decisão de contratar, ser alcançada apenas após a 
obtenção da confirmação da incorporação das recomendações elencadas 
na análise interna efetuada ao projeto. ----------------------------
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. ------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 
 
2.1. DESTAQUE DE PARCELA, PEDIDO DE CERTIDÃO – RUA DR. JÚLIO 
MARTINS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO CHEFE DE DIVISÃO, ARQ.º ANTÓNIO 
MALHEIRO, DATADA DE 05.09.2012 ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1 – INTRODUÇÃO--------------------------------------------------- 
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O Município de Chaves pretende efetuar o destaque de uma parcela de 
que é proprietário, sita na Rua Dr. Júlio Martins, freguesia de 
Santa Maria Maior, em Chaves, formalizada por intermédio do 
requerimento n.º 2065/12. ------------------------------------------ 
O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 19.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação. -------------- 
2 - ENQUADRAMENTO DO PEDIDO-------------------------------------- 
No regime jurídico: ------------------------------------------------ 
O pedido agora apresentado pelo requerente tem enquadramento legal 
no disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, e ulteriores alterações, pelo facto, de a parcela de 
terreno se situar em perímetro urbano, estando deste modo isento de 
licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 
confrontem com arruamento público. --------------------------------- 
Nos instrumentos de gestão territorial: ---------------------------- 
O terreno que se pretende destacar, está inserido num espaço da 
classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), da Categoria 1.1 (Cidade 
de Chaves). -------------------------------------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 34A está integrada numa área 
submetida a Plano de Salvaguarda (Centro Histórico de Chaves), numa 
área submetida a uma Concessão Hidromineral e dentro da área de 
proteção a um monumento nacional. A nenhuma destas condicionantes 
está associada qualquer restrição à operação pretendida.------------ 
ANÁLISE DO PEDIDO -------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
constante do processo, o prédio urbano, objeto de destaque, tem a 
área total de 1.455 m2, está inscrito na matriz com o n.º 2078 
(urbano) e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 
1671/20090402 da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------- 
A área da parcela a destacar é de 665,00 m2, está inserida na área 
urbana da cidade de Chaves, de acordo com as plantas de Ordenamento 
do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------- 
A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 790,00 m2, e está 
igualmente inserida na área urbana da cidade de Chaves, de acordo 
com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal. ---------- 
As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 
público. ----------------------------------------------------------- 
- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Pelo exposto, o destaque apresentado reúne os requisitos constantes 
do disposto no Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores 
alterações, pelo que se propõe a sua aprovação, e a posterior 
emissão da respetiva certidão, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º, do 
referido diploma legal. -------------------------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 05-09-2012.----------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR MUNICIPAL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS, 
DATADO DE 05.09.2012.--------------------------------------------
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação.-------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido, nos precisos termos da informação técnica supra. Proceda-
se à emissão da respetiva certidão de destaque. Notifique-se. ------ 
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3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 
 

 
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 
USO DE PODERES DELEGADOS, DR. JOÃO BATISTA.------------------------- 
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.º2. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR, EM REGIME DE 
TEMPO INTEIRO, NO USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQT. CARLOS AUGUSTO 
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.º3. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3.3. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANISTICA E TERRITORIAL ARQUEOLÓGICO, ARQ. ANTÓNIO 
MALHEIRO, NO USO DE PODERES SUBDELEGADOS. -------------------------- 
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.º4. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3.4 CONSTRUÇÃO DE SUINICULTURA, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE ARQUITETURA – 
TOMÉ CAPELA RODRIGUES – LUGAR DO PRADO GRANDE, FREGUESIA DE SANFINS 
DA CASTANHEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 
TERRITORIAL DA SR.ª ENG.ª BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 03.09.2012 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1.- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
O Sr.º Tomé Capela Rodrigues, apresenta sob requerimento n.º 
2022/12, referente ao processo n.º 329/11, pedido de licenciamento, 
com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação – 
construção2 de uma “Suinicultura”, situada no lugar do Prado Grande, 
freguesia de Sanfins da Castanheira no concelho de Chaves.---------- 
LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão Da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área de 16 000.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 1512 e descrito na conservatória sob o 
n.º 85/19930528, da freguesia de Sanfins da Castanheira. ----------- 
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
O requerente é titular do processo n.º 329/11, relativo a pedido de 
informação prévia, para construção de uma “suinicultura”. ---------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 113 da 
Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o art.º 134 do 
Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (com exceção de 
CD, com os níveis de informação), 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, quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
- 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 georreferenciadas;- 

                                                           
3 11.º - Licenciamento de obras de edificação ----------------------- 
1 — O pedido de licenciamento de obras de edificação em áreas 
abrangidas por plano de pormenor, plano de urbanização ou plano 
diretor municipal deve ser instruído com os seguintes elementos: --- 
a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 
direito que confira a faculdade de realização da operação; --------- 
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; --------------------------------------------------------  
c) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação 
dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das 
respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do 
loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com 
a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra; ----- 
d) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 
ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 
quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área 
objeto da operação; ------------------------------------------------ 
e) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
f) Projeto de arquitetura; ----------------------------------------- 
g) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 
h) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 
i) Calendarização da execução da obra;------------------------------ 
j) Quando se trate de obras de reconstrução deve ainda ser junta 
fotografia do imóvel; ---------------------------------------------- 
l) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação 
de um pedido de informação prévia, quando esta existir e estiver em 
vigor; ------------------------------------------------------------- 
m) Projetos da engenharia de especialidades caso o requerente 
entenda proceder, desde logo, à sua apresentação; ------------------ 
n) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 
e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; -----------------------------------------  
4 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução ------ 



                                                                F. 84 

                                                                  _____________________ 

 

2.-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na 
alínea c) do n.º 2 art.º 45 do Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- 
Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de construção 
em área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 
sujeito a licença administrativa. ---------------------------------- 
NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
O prédio rústico tem na sua totalidade 16 000.00 m2 (segundo prova 
documental – Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está 
inserido em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal – na 
categoria 4.3 – espaço agroflorestais, na subcategoria 4.3.A – 
espaços agroflorestais comuns de acordo com as plantas de 
Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ---------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 35 A, sobre o terreno impede 
uma restrição de utilidade pública, designadamente: ---------------- 
NO REGIME DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA (REAP) ---------------- 
De acordo com o disposto no art.º86 do REAP, a entidade coordenadora 
é a Direção Regional de Agricultura e Pescas, no entanto, e de 

                                                           
5 Artigo 4.º - Licença, comunicação prévia e autorização de 
utilização --------------------------------------------------------- 
1 — A realização de operações urbanísticas depende de controlo 
prévio, que pode revestir as modalidades de licença, comunicação 
prévia ou autorização de utilização, nos termos e com as exceções 
constantes da presente secção. ------------------------------------- 
2 — Estão sujeitas a licença administrativa: ----------------------- 
a) As operações de loteamento; ------------------------------------- 
b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos 
em área não abrangida por operação de loteamento; ------------------ 
c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não 
abrangida por operação de loteamento ou por plano de pormenor que 
contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do 
artigo 91.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que 
estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; 
6 Artigo 8.º - Entidade coordenadora -------------------------------- 
1 — A entidade coordenadora competente no âmbito do REAP é a direção 
regional de agricultura e pescas (DRAP) em cuja circunscrição 
territorial se localiza a atividade pecuária, sendo a instrução dos 
processos de licenciamento da sua responsabilidade, constituindo -se 
como o balcão único para os produtores. ---------------------------- 
2 — A entidade coordenadora é a única entidade interlocutora do 
titular em todos os contactos considerados necessários à boa 
instrução e apreciação dos procedimentos previsto neste regime, 
competindo -lhe a coordenação da condução, monitorização e 
dinamização dos procedimentos administrativos, nos termos previstos 
no presente decreto-lei, nomeadamente: ----------------------------- 
a) Prestar informação e apoio técnico ao titular, sempre que 
solicitado, designadamente para esclarecer dúvidas quanto à 
classificação da atividade pecuária ou para disponibilizar 
documentação de referência, incluindo informação atualizada sobre as 
melhores técnicas disponíveis e demais aspetos relacionados com o 
exercício da atividade pecuária; ----------------------------------- 
b) Identificar os condicionamentos legais e regulamentares 
aplicáveis ao projeto e respetivas implicações nos procedimentos;  - 
c) Monitorizar a tramitação dos procedimentos, zelar pelo 
cumprimento dos cronogramas, diligenciar no sentido de eliminar 
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acordo com o articulado do art.º157 do mesmo diploma legal, tratando-
se de uma atividade pecuária das classes 1 ou 2, cuja instalação, 
ampliação ou alteração envolva a realização de obra sujeita a 
controlo prévio, pode o requerente apresentar, pedido de informação 
prévia sobre a operação urbanística, não estando a decisão deste 

                                                                                                                                                                                     

eventuais bloqueios evidenciados no procedimento e garantir o seu 
desenvolvimento em condições normalizadas e otimizadas; ------------ 
d) Analisar as solicitações de alterações, elementos adicionais e 
reformulação de documentos, para efeitos de apreciar a respetiva 
pertinência e tempestividade, bem como para precaver eventual pedido 
ao titular de informação já disponível no processo; ---------------- 
e) Coligir e integrar o conteúdo das solicitações referidas na 
alínea anterior, para as concentrar, se possível, num único pedido, 
a dirigir ao titular nos termos e prazos previstos no presente 
decreto -lei; ------------------------------------------------------ 
f) Reunir com o titular, com o interlocutor ou responsável técnico 
do projeto, sempre que tal se revele necessário, e disponibilizar 
informação sobre o andamento do processo, incluindo a emissão de 
documentos comprovativos de que a entidade competente não se 
pronunciou no prazo legalmente previsto para o efeito; ------------- 
g) Reunir e comunicar com as demais entidades intervenientes, 
designadamente por meios eletrónicos, tendo em vista a informação 
recíproca, a calendarização articulada dos actos e formalidades, o 
esclarecimento e a concertação de posições, a identificação de 
obstáculos ao prosseguimento do processo, bem como as alternativas 
para a respetiva superação; ---------------------------------------- 
h) Promover e conduzir a realização das vistorias; ----------------- 
i) Disponibilizar informação sobre o andamento do processo através 
do sistema de informação previsto no presente decreto -lei. -------- 
7 Artigo 15.º - Articulação com o RJUE ------------------------------ 
1 — Sempre que a instalação da atividade pecuária envolva a 
realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio, a 
articulação entre o regime previsto no presente decreto -lei e o 
regime jurídico de urbanização e edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, é efetuada nos termos 
dos números seguintes. --------------------------------------------- 
2 — Tratando -se de uma atividade pecuária das classes 1 ou 2, cuja 
instalação, ampliação ou alteração envolva a realização de obra 
sujeita a controlo prévio, o requerente pode apresentar à câmara 
municipal competente, antes de iniciado o procedimento de controlo 
da atividade pecuária: --------------------------------------------- 
a) Pedido de informação prévia sobre a operação urbanística, não 
estando a decisão deste pedido dependente de decisão da entidade 
coordenadora sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração 
prévia; ------------------------------------------------------------ 
b) Pedido de licença ou comunicação prévia, mas a câmara municipal 
só pode decidir depois de proferida a decisão favorável ou favorável 
condicionada sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração 
prévia de atividade pecuária, ou emitida a certidão comprovativa do 
respetivo deferimento tácito. -------------------------------------- 
3 — Nas atividades pecuárias referidas no número anterior, o 
requerente apresenta obrigatoriamente pedido de informação prévia 
sobre a operação urbanística à câmara municipal competente sempre 
que, nos termos de instrumento de gestão territorial ou de licença 
ou comunicação prévia de loteamento, a atividade pecuária se situe 
em área que não admita expressamente o uso pretendido. ------------- 
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pedido dependente de decisão da entidade coordenadora sobre o pedido 
de autorização ou sobre a declaração prévia. Se o requerente 
solicitar pedido de licença ou comunicação prévia, a Câmara 
Municipal só pode decidir depois de proferida a decisão favorável ou 
favorável condicionada sobre o pedido de autorização ou sobre a 
declaração prévia da atividade pecuária, da entidade coordenadora 
(DRAP-Norte). ------------------------------------------------------ 
3.-ANÁLISE DA PRETENSÃO/PARECER ------------------------------------ 
Da análise do pedido apresentado, constata-se que: ----------------- 
O requerente propõe a construção de um armazém destinado a  
“Suinicultura”, com a área bruta de construção de 390.92 m2 (edifício 
para animais (edifício B) + edifício de apoio (edifício A)) e de 
implantação de 390.92 m2; ------------------------------------------ 
O requerente apresenta decisão favorável condicionada da entidade 
coordenadora (DRAP-Norte), sobre o pedido de Declaração prévia da 
atividade pecuária, datado de 2012-07-27; -------------------------- 
Face á categoria de espaço, em que se insere a parcela de terreno – 
categoria 4.3 – espaço agro-florestal comum, está vocacionado ao uso 
pretendido, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 
368 do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------- 
O pedido apresentado, cumpre o especificado na alínea b) do n.º 2 do 
art.º 369 do Plano Diretor Municipal, ou seja, (área do terreno x 

                                                           
8 Artigo 36º – Instalações adstritas às explorações ----------------- 
2) Instalações agropecuárias – a edificação de estábulos, salas de 
ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 
instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 
selvagens cumprirá as seguintes regras: ---------------------------- 
a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 
categoria 4.3 – espaços agroflorestais, só se admitindo a sua 
implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras 
categorias de espaços que integram esta classe no caso de 
reaproveitamento de instalações preexistentes ou quando o município 
reconheça que o interessado não dispõe de alternativa de localização 
economicamente viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos 
por outras entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o 
local; ------------------------------------------------------------- 
b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 
afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – 
classe de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras 
edificações existentes, licenciadas, ou previstas em projetos de 
ordenamento urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente 
eficazes, exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a 
atividades agropecuárias; ------------------------------------------  
c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 
que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 
estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; -------------- 
d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ----- 
e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área 
bruta de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a 
que corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela;--- 
9 2) Instalações agropecuárias – a edificação de estábulos, salas de 
ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 
instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 
selvagens cumprirá as seguintes regras: ---------------------------- 
a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 
categoria 4.3 – espaços agroflorestais, só se admitindo a sua 
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índice de construção) = 16 000.00m2 X 0.25 m2/m2 = 4 000.00 m2 (máxima 
área bruta de construção permitida) > 390.92 m2 (área bruta de 
construção pretendida); -------------------------------------------- 
É garantido o afastamento de 200 metros, as linhas limites dos 
aglomerados, e a quaisquer outras edificações preexistentes, 
licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento urbano 
plenamente eficaz, pelo que cumpre o especificado na alínea b) do 
n.º 2 do art.º 36 do Plano Diretor Municipal; ---------------------- 
É garantido o afastamento de 10 metros, entre o perímetro da 
edificação e as estremas da parcela, pelo que cumpre o especificado 
na alínea c) do n.º 2 do art.º 36 do Plano Diretor Municipal, salvo, 
o afastamento do “edifício A” (receção/armazém), que não se destina 
a albergar animais; ------------------------------------------------ 
4.-PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado sob 
requerimento n.º 2022/12. ------------------------------------------ 
De acordo com o n.º4 do art. 20º do DL 555/99 de 16 de Dezembro e 
Ulteriores Alterações, dispõe o interessado do prazo de seis meses 
para apresentar projetos de especialidades conforme estabelecido no 
n.º 5 do art.º 11 da Portaria 232/2008 de 11 de Março, 
designadamente: ---------------------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 
contenção periférica; ---------------------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 
- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 
Deve apresentar CD, com os níveis de informação; ------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 04.09.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras 
categorias de espaços que integram esta classe no caso de 
reaproveitamento de instalações preexistentes ou quando o município 
reconheça que o interessado não dispõe de alternativa de localização 
economicamente viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos 
por outras entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o 
local; ------------------------------------------------------------- 
b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 
afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – 
classe de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras 
edificações existentes, licenciadas, ou previstas em projetos de 
ordenamento urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente 
eficazes, exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a 
atividades agropecuárias; ------------------------------------------ 
c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 
que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 
estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; -------------- 
d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ----- 
e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área 
bruta de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a 
que corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela; -- 
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DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 05-09-2012.----------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR MUNICIPAL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS, 
DATADO DE 05.09.2012.--------------------------------------------
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação.-------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3.5. INSTALAÇÃO DE OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – MILLENNIUM BCP – ZONA 
INDUSTRIAL, LOTE N.º 29, FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR.ª 
ENG.ª BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 31.08.2012 -------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1.- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
B.C.P – Banco Comercial Português, apresenta sob requerimento n.º 
1839/12, referente ao processo n.º 609/12, pedido de aprovação de 
projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, 
consubstanciada, em obras de regularização da ampliação10 de um 
imóvel (lic.ª inicial n.º 854/88) destinado a prestação de serviços 
- “Oficina de reparação de veículos automóveis”, situado no lote 29 
do loteamento Industrial, freguesia de Santa Cruz/Trindade no 
concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio urbano tem a área total 3 206.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 1254 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 470/20081028, da freguesia de Santa 
Cruz/Trindade. ----------------------------------------------------- 
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
O imóvel/lote possui os seguintes antecedentes:--------------------- 
- Licença inicial n.º 854/88, para construção de uma “estação de 
serviço mecânico” com a área de 1 331.20 m2; ------------------------ 
Loteamento Industrial, emitido em nome do Município;---------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO------------------------------------------------- 
O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 1211 da 
Portaria 232/2008 de 11 de Março e de acordo com o art.º 1312 do 

                                                           
10 «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; ---------------------------------------------- 
11 Artigo 12.º - Comunicação prévia de obras de edificação ----------  
Artigo 11 - Licenciamento de obras de edificação ------------------- 
1 — O pedido de licenciamento de obras de edificação em áreas 
abrangidas por plano de pormenor, plano de urbanização ou plano 
diretor municipal deve ser instruído com os seguintes elementos: --- 
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; -------------------------------------------------------- 
c) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação 
dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das 
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Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (com exceção de 
Declaração do Topografo), designadamente:--------------------------- 
- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos;---------------------------------------------------------  
 - Extrato das plantas do Plano Diretor Municipal;------------------                                                 
- Projeto de arquitetura;-------------------------------------------  
- Memória descritiva e justificativa;------------------------------- 
- Estimativa do custo total da obra;-------------------------------- 
- Calendarização da execução da obra;------------------------------- 
- Termos de responsabilidade (arquitetura e especialidades), 
subscrito pelos autores dos projetos de arquitetura e 
especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 
- Plano de acessibilidades;----------------------------------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- 
- Desenho de alterações;-------------------------------------------- 
- Projetos de especialidades;--------------------------------------- 
- Livro de obra;---------------------------------------------------- 
- Plano de Segurança e Saúde;--------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;----------- 
2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO-------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na 
alínea c) do n.º 2 art.º413 do RJUE, face á “Estratégia sugerida na 
informação técnica aprovada em reunião de Câmara datada de 17 de 
Março de 2011”.----------------------------------------------------- 
NAS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS URBANÍSTICOS DE GESTÃO TERRITORIAL------- 
A parcela de terreno é parte integrante do loteamento industrial, 
situado na zona Industrial da freguesia de Outeiro Seco.------------ 
Da análise do loteamento industrial, verifica-se que o mesmo foi 
emitido ao abrigo do Decreto- Lei n.º 400/84, podendo o pedido do 
interessado enquadrar-se no ponto 3.2. da “Estratégia sugerida na 
informação técnica aprovada em reunião de Câmara datada de 17 de 
Março de 2011”.----------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do 
loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com 
a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;------ 
f) Projeto de arquitetura; ----------------------------------------- 
g) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 
h) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 
i) Calendarização da execução da obra; ----------------------------- 
j) Quando se trate de obras de reconstrução deve ainda ser junta 
fotografia do imóvel; ---------------------------------------------- 
n) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 
e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
12 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução  ---- 
13 Artigo 4.º - Licença -------------------------------------------- 
1 — A realização de operações urbanísticas depende de prévia ------
licença, nos termos e com as exceções constantes da presente secção. 
2 — Estão sujeitas a licença administrativa: ---------------------- 
c) As obras de construção, de alteração e de ampliação em área não 
abrangida por operação de loteamento;------------------------------- 
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Pese embora, o pedido se enquadrar na estratégia enunciada no 
paragrafo anterior, no caso individual e concreto, inserindo-se o 
lote numa zona urbana consolidada bem delimitada, com os usos de 
“industria”, “comércio”, “prestação de serviços” e“ armazém”, 
considera-se que o índice de construção aplicar a cada lote não 
poderá ser superior ao previsto para Espaços industriais, que é de 
0.8 m2/m2 aplicado á área da parcela.-------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO DA INSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
DE COMÉRCIO OU DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEM COMO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE PRODUTOS NÃO ALIMENTARES E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUJO FUNCIONAMENTO PODE ENVOLVER RISCOS PARA A 
SAÚDE E SEGURANÇA DAS PESSOAS.-------------------------------------- 
O presente pedido enquadra-se no disposto no n.º 3 do art.º 314 do 
Dec.- Lei 259/2007 de 17 de Julho, relativamente aos 
estabelecimentos de prestação de serviços.-------------------------- 
PARECER INTERNO----------------------------------------------------- 
Foi solicitado parecer á Divisão de Águas e Resíduos, sobre as 
infraestruturas hidráulicas, a qual emite parecer favorável datado 
de 2012-08-24, que se deve dar conhecimento ao requerente;---------- 
PARECER EXTERNO----------------------------------------------------- 
No âmbito do presente projeto de instalação foi consultada a 
seguinte entidade:-------------------------------------------------- 
Delegação de Saúde, a qual, emite parecer favorável condicionado, 
datado de 2012-08-09, que se deve dar conhecimento ao requerente 
para cumprimento;--------------------------------------------------- 
ESPECIALIDADES------------------------------------------------------ 
O requerente apresenta todos os projetos de especialidades exigíveis 
nos termos do disposto no artigo 12 da Portaria 232/2008 de 11 de 
Março, designadamente:---------------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ 
- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- 
- Recibo da luz;---------------------------------------------------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos;---------------------- 
- Projeto acústico;------------------------------------------------- 
- Ficha de segurança de acordo com o disposto no n.º2 do art.º17 do 
Decreto - Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro;----------------------- 
- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 
- Recibo do telefone;----------------------------------------------- 
3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER--------------------------------------- 
Da análise do projeto apresentado constata-se que:------------------ 
O requerente pretende regularizar, a ampliação de um imóvel 
destinado a prestação de serviços, licenciado sob n.º 854/88, 
havendo por este facto, um aumento da área bruta de construção de 
252.80 m2;---------------------------------------------------------- 
O imóvel que se pretende regularizar a ampliação, é uma 
preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

                                                           
14 Artigo 3.° - Regime aplicável ------------------------------------ 
3 — Sempre que se realizem obras abrangidas pelo regime jurídico da 
urbanização e da edificação ou se altere a utilização do espaço 
afeto ao estabelecimento nos termos desse regime, a licença ou 
autorização de utilização e a licença ou autorização de alteração de 
utilização prevista no Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 
de Junho, só podem ser deferidas após o cumprimento das obrigações 
previstas no presente decreto -lei. -------------------------------- 
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conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 515 do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal;----------------------------- 
O imóvel mantém o uso preexistente, ou seja, de “serviços”, mudando 
unicamente o tipo de atividade a desenvolver, de “estação de serviço 
mecânico”, para, “Oficina de reparação de veículos automóveis”;----- 
Analisando a pretensão a luz do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, e considerando, que o índice de construção aplicado á 
área da parcela é de 0.80m2/m2 (espaço de classe 2 – espaços 
industriais), constata-se que a ampliação do armazém, preconiza um 
aumento de área bruta de construção de 200.00 m2, relativamente á 
licença inicial, o que é perfeitamente aceitável tendo em atenção a 
área do terreno e o Ic (índice de construção) permitido para o 
local, que é de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, área 
do terreno x índice de construção = 3 206.00 m2 x 0.80 m2/m2 = 2 
564.80 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > (1331.20 m2 + 
252.80 m2 )= 1 584.00 m2 (área bruta do imóvel licenciada + área de 
ampliação);--------------------------------------------------------- 
Neste sentido, a proposta apresentada, consubstanciada, em obras de 
ampliação de imóvel destinado a “Oficina de reparação de veículos 
automóveis”, respeita o índice de construção do local e uso 
previsto, de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 27 e alínea d) 
do n.º 2 do art.º 28 do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Chaves;------------------------------------------------------------- 
O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 
do art.º 20 do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 
alterações;--------------------------------------------------------- 
O imóvel destina-se a prestação de serviços, designadamente, 
“Oficina de reparação de veículos automóveis” e é servido por 
arruamento público;------------------------------------------------- 
Cumpre as normas técnicas para pessoas com mobilidade condicionada, 
pelo que se encontra em conformidade com o disposto no capítulo 2 do 
Decreto – Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto;-------------------------- 
4. – PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
Propõe-se a aprovação do projeto de alterações (arquitetura e 
especialidades), apresentado sob requerimento n.º 1944/12.---------- 
Em conformidade com o previsto pelo parágrafo 4.º, do art.º 20 do 
Dec.-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, 
dispõe o requerente de um prazo de um ano para apresentar nestes 
serviços os elementos constantes do art.º 3, n.º 1 da Portaria 216-
E/2008 de 3 de Março e Despacho n.º 40/GAPV/2007, para que se possa 
emitir o respetivo alvará de licença de construção, nomeadamente:--- 
- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direção técnica da obra;-------------------------------------------- 

                                                           
15 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se 
preexistências as atividades, 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. ---------------------------------- 
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- Livro de obra, com menção do termo de abertura;------------------- 
- Plano de segurança e saúde;--------------------------------------- 
Deve ainda apresentar Declaração do topógrafo;---------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 04.09.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.----------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 05-09-2012.------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR MUNICIPAL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS, 
DATADO DE 05.09.2012.--------------------------------------------
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação.-------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 

VI 
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 
 
1- URBANIZAÇÃO 
 
 
1.1. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2012 -------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 13/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Construções Europa Ar-Lindo, S.A, no 
valor de 82.093,81 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais:------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
82.093,81 €(oitenta e dois euros e noventa e três euros e oitenta e 
um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------- 
 
 
1.2. VIDAGUS TERMAS – EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E EDIFÍCIO EXPOSITIVO 
- PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA ------ 
Foi presente a informação nº 211/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 
Foi proposto ao executivo Municipal a aprovação dos projectos de 
execução da obra referente á “Vidagus Termas – Edifício 
Administrativo e Edifício Expositivo”.------------------------------ 
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Assim, encontram-se reunidas as condições, para promover o 
procedimento tendente á abertura do respectivo concurso.  ---------- 
Pretende-se com o presente projecto, remodelar alguns dos edifícios 
da antiga estação de Vidago, nomeadamente as duas casas que serviam 
de residência ao antigo chefe da estação. Assim a solução contempla, 
reestruturar as construções para a sua nova funcionalidade. A 
construção com dois pisos reserva-se às funções administrativas de 
apoio á Associação Vidagus Termas, o edifício existente com apenas 
um piso será dotado de um espaço de exposições, de apoio e 
informação de carácter turístico.----------------------------------- 
2. PROPOSTA / DECISÃO:-------------------------------------------- 
Assim e face ao descrito propõe-se:--------------------------------- 
1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado 
a especificidade dos trabalhos; ------------------------------------ 
2. Que seja autorizado pela Executivo, a abertura de um 
procedimento por Concurso Público, para a adjudicação da obra 
“Vidagus Termas – Edifício Administrativo e Edifício Expositivo”;--- 
3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 
245.000,00 Euros, (Duzentos e quarenta e cinco mil euros), acrescido 
do respectivo valor de IVA;----------------------------------------- 
4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos 
Contratos Públicos, seja adoptado como procedimento prévio à 
contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 
Oficial da União Europeia;------------------------------------------ 
5. A aprovação das peças do procedimento em anexo, 
respectivamente: --------------------------------------------------- 
a) Anúncio conforme modelo estipulado no anexo I, da 
Portaria nº 701 – A/2008;------------------------------------------- 
b) Programa de Procedimento;-------------------------------------- 
c) Caderno de Encargos;------------------------------------------- 
d) Plano de Segurança e Saúde;------------------------------------ 
e) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição. --------------------------------------------------------- 
6. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias.------- 
7. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código 
dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 
seguintes elementos:------------------------------------------------ 
Presidente: Nuno Bento---------------------------------------------- 
1º Vogal efectivo: Madalena Branco---------------------------------- 
2º Vogal efectivo: Vitor Pereira------------------------------------ 
Suplentes:---------------------------------------------------------- 
1º Vogal suplente: Amélia Rodrigues ------------------------------- 
2º Vogal suplente: Fernanda Serra----------------------------------- 
8. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código 
dos Contratos Públicos, sejam delegadas ao júri todas as 
competências, com excepção do disposto no nº2 do artigo 69ª do 
C.C.P; ------------------------------------------------------------- 
9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, 
foi na elaboração do presente projecto, tida em consideração a sua 
aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------- 
No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 
relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 
dispensável a revisão de projecto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 
do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 
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obra a realizar exarados no nº5 do artigo 43ª do referido diploma, 
são dispensáveis, designadamente:----------------------------------- 
- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, 
nos termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 
encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se 
enquadrar nos projectos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e 
n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, bem como pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 
de Janeiro; -------------------------------------------------------- 
- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se 
incluindo a identificação das medidas de natureza expropriatória a 
realizar, dos bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões 
a impor – Não aplicável.-------------------------------------------- 
- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em 
consideração as características da obra a realizar, não foram 
realizados ensaios laboratoriais ou outros;------------------------- 
10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado 
em 245.000,00 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 
vigor no objectivo 1.1.2-MC/07010307/0203/2012/22.------------------ 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, de acordo com o nº1 do artigo 71 da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro.-------------------------------------- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 5 de Setembro de 2012-------------------- 
A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)----------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATUR - PROCEDIMENTO 
CONCURSAL TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA -------------------- 
Foi presente a informação nº 210/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
Foi proposto ao executivo Municipal a aprovação dos projectos de 
execução da obra referente á “Requalificação da Envolvente do 
AQUANATTUR”.-------------------------------------------------------- 
Assim, encontram-se reunidas as condições, para promover o 
procedimento tendente á abertura do respectivo concurso.  ---------- 
Prevê-se com o presente projecto, restabelecer o eixo estruturante 
entre o edifício da estação com a entrada do Vidago Palace, 
propondo-se o nivelamento da via e passeios, bem como o revestimento 
da praça junto ao edifício do Balneário que interliga o edifício da 
antiga estação e a rua João Oliveira, promovendo a circulação 
pedonal ou de bicicletas, sendo um espaço de charneira com a 
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ecopista que se pretende materializada no espaço canal da antiga 
linha do comboio. Para as alamedas Conde Caria e António Viana 
prevê-se a recuperação do perfil existente, mantendo-se o trânsito 
nos dois sentidos, integrando-se numa faixa da via, o 
estacionamento, entre as caldeiras das árvores.--------------------- 
PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------------ 
Assim e face ao descrito propõe-se:--------------------------------- 
Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 
especificidade dos trabalhos; -------------------------------------- 
Que seja autorizado pela Executivo, a abertura de um procedimento 
por Concurso Público, para a adjudicação da obra “Requalificação da 
Envolvente do AQUANATTUR”;------------------------------------------ 
Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 
2.495.700,00 Euros, (Dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil e setecentos euros), acrescido do respectivo valor de IVA;------ 
Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos 
Públicos, seja adoptado como procedimento prévio à contratação o 
Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 
Europeia; ---------------------------------------------------------- 
A aprovação das peças do procedimento em anexo, respectivamente:---- 
Anúncio conforme modelo estipulado no anexo I, da Portaria nº 701 – 
A/2008;------------------------------------------------------------- 
Programa de Procedimento;------------------------------------------- 
Caderno de Encargos;------------------------------------------------ 
Plano de Segurança e Saúde;----------------------------------------- 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.-- 
Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias.------------ 
Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código dos 
Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 
seguintes elementos:------------------------------------------------ 
Presidente: Fernanda Serra------------------------------------------ 
1º Vogal efectivo: Vitor Pereira------------------------------------ 
2º Vogal efectivo: Amélia Rodrigues--------------------------------- 
Suplentes:---------------------------------------------------------- 
1º Vogal suplente: Nuno Bento ------------------------------------ 
2º Vogal suplente: Madalena Branco---------------------------------- 
Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código dos 
Contratos Públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 
com excepção do disposto no nº2 do artigo 69ª do C.C.P;------------- 
Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, foi 
na elaboração do presente projecto, tida em consideração a sua 
aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------- 
Dado tratar-se de uma obra com alguma complexidade, foi objecto de 
revisão de projecto, pela Comissão Municipal de Revisão de 
Projectos, de acordo com o nº2 do artigo 43º do CCP, entende-se 
também que determinados elementos de solução da obra a realizar 
exarados no nº5 do artigo 43ª do referido diploma, são dispensáveis, 
designadamente:----------------------------------------------------- 
- Estudo geológico-geotécnico – Dispensável dado ser uma intervenção 
que contempla a remodelação de arruamentos existentes.-------------- 
- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, 
nos termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 
encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se 
enquadrar nos projectos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e 
n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
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alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, bem como pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 
de Janeiro; -------------------------------------------------------- 
- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se 
incluindo a identificação das medidas de natureza expropriatória a 
realizar, dos bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões 
a impor – Não aplicável.-------------------------------------------- 
- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em 
consideração as características da obra a realizar, não foram 
realizados ensaios laboratoriais ou outros;------------------------- 
O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 
2.495.700,00 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 
vigor no objectivo 2.4.2-MC/070 30 301/0215/2008/1.----------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, de acordo com o nº1 do artigo 71 da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro.-------------------------------------- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 5 de Setembro de 2012-------------------- 
A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)----------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 

 
 

1.4.BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO - PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE À 
ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA ------------------------------------------ 
Foi presente a informação nº 209/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
Foi proposto ao executivo Municipal a aprovação dos projectos de 
execução da obra referente á “Balneário pedagógico de investigação e 
desenvolvimento de práticas termais de Vidago”.--------------------- 
Assim, encontram-se reunidas as condições, para promover o 
procedimento tendente á abertura do respectivo concurso. -----------  
O Balneário Pedagógico de Investigação e desenvolvimento de práticas 
Termais de Vidago, desenvolvido em paralelo com o edifício Vidagus 
Termas, constituir-se-á num conjunto de edifícios que integra a 
remodelação de alguns dos edifícios da antiga estação de Vidago, a 
recuperar, elemento de charneira dos arruamentos de acesso ao 
complexo termal. Implantado paralelamente à EN2, o edifício surge 
sectorizado intercalando com as áreas construídas pequenos paios 
ajardinados, integrando alguns elementos de arqueologia ferroviária 
e industrial.------------------------------------------------------- 
PROPOSTA / DECISÃO:------------------------------------------------- 
Assim e face ao descrito propõe-se:--------------------------------- 
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Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 
especificidade dos trabalhos; -------------------------------------- 
Que seja autorizado pela Executivo, a abertura de um procedimento 
por Concurso Público, para a adjudicação da obra “Balneário 
pedagógico de investigação e desenvolvimento de práticas termais de 
Vidago”;------------------------------------------------------------ 
Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 
3.380.000,00 Euros, (Três milhões, trezentos e oitenta mil euros), 
acrescido do respectivo valor de IVA;------------------------------- 
Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decre0to-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos 
Públicos, seja adoptado como procedimento prévio à contratação o 
Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 
Europeia;----------------------------------------------------------- 
A aprovação das peças do procedimento em anexo, respectivamente:---- 
Anúncio conforme modelo estipulado no anexo I, da Portaria nº 701 – 
A/2008;------------------------------------------------------------- 
Programa de Procedimento;------------------------------------------- 
Caderno de Encargos;------------------------------------------------ 
Plano de Segurança e Saúde;----------------------------------------- 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.-- 
Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias.------------ 
Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código dos 
Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 
seguintes elementos:------------------------------------------------ 
Presidente: Vitor Pereira------------------------------------------- 
1º Vogal efectivo: Fernanda Serra----------------------------------- 
2º Vogal efectivo: Madalena Branco---------------------------------- 
Suplentes:---------------------------------------------------------- 
1º Vogal suplente: Amélia Rodrigues--------------------------------- 
2º Vogal suplente: Nuno Bento--------------------------------------- 
Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código dos 
Contratos Públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 
com excepção do disposto no nº2 do artigo 69ª do C.C.P;------------- 
Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, foi 
na elaboração do presente projecto, tida em consideração a sua 
aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------- 
Dado tratar-se de uma obra com alguma complexidade, foi objecto de 
revisão de projecto, pela Comissão Municipal de Revisão de 
Projectos, de acordo com o nº2 do artigo 43º do CCP, entende-se 
também que determinados elementos de solução da obra a realizar 
exarados no nº5 do artigo 43ª do referido diploma, são dispensáveis, 
designadamente:----------------------------------------------------- 
- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, 
nos termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 
encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se 
enquadrar nos projectos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e 
n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, bem como pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 
de Janeiro;--------------------------------------------------------- 
- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se 
incluindo a identificação das medidas de natureza expropriatória a 
realizar, dos bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões 
a impor – Não aplicável.-------------------------------------------- 
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- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em 
consideração as características da obra a realizar, não foram 
realizados ensaios laboratoriais ou outros;------------------------- 
O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 
3.380.000,00 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 
vigor no objectivo 1.1.2-MC/070 10 307/0202/2011/2.----------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, de acordo com o nº1 do artigo 71 da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro.-------------------------------------- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 5 de Setembro de 2012.------------------- 
A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)----------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
 
 

VII 
EXPROPRIAÇÕES 

 
 

1. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS – PRÉDIOS RÚSTICOS – SITUADOS NA FREGUESIA 
DE OUTEIRO SECO. VENDEDORES: HERDEIROS DE PALMIRA LOURDES GUERRA. 
PROPOSTA Nº. 82/GAPV/12 -------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
1. Nos termos do disposto na alínea n), do n.º 1, do artigo 13º, 
sob a epígrafe “Atribuições dos Municípios”, da Lei n.º 159/99, de 
18 de setembro, que estabelece o quadro de transferências de 
atribuições para as autarquias locais, os município dispõem, entre 
outras, de atribuições na área da promoção do desenvolvimento. ----- 
2. As atribuições acima mencionadas concretizam-se, entre outras, 
na competência dos órgãos municipais positivada na alínea o), do n.º 
1, do artigo 28º, do retrocitado diploma legal, isto é, em 
“Participar em programas de incentivo à fixação de empresas”. ------ 
3. No âmbito da política prosseguida pelo executivo camarário, na 
área do desenvolvimento, quer económico, quer social, é aconselhável 
a boa prática de aquisição de imóveis tendente à criação de uma 
bolsa de terrenos que permita, entre outras ações, a eventual 
ampliação da área do “Parque de Actividades de Chaves”. ------------ 
4. É neste contexto que devem ser enquadradas as negociações 
institucionalmente entabuladas pelo Município junto dos herdeiros de 
Palmira Lourdes Guerra, com vista à, eventual, aquisição de dois 
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prédios rústicos situados no lugar de Campo Queimado, freguesia de 
Outeiro Seco, concelho de Chaves, a saber: ------------------------- 
• Artigo R-2785 -------------------------------------------------- 
Freguesia: Outeiro Seco -------------------------------------------- 
Situação: Campo Queimado ------------------------------------------- 
Descrição: Terra Centeeira ----------------------------------------- 
Área: 1.350 m2 ------------------------------------------------------ 
Valor patrimonial tributável: € 2,72 ------------------------------- 
CRP: 4294/20120830 ------------------------------------------------- 
• Artigo R-2790 -------------------------------------------------- 
Freguesia: Outeiro Seco -------------------------------------------- 
Situação: Campo Queimado ------------------------------------------- 
Descrição: Pinhal -------------------------------------------------- 
Área: 528 m2 -------------------------------------------------------- 
Valor patrimonial tributável: € 1,24 ------------------------------- 
CRP: 4295/20120830 ------------------------------------------------- 
II – DAS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ACORDADAS ----------------------------- 
Dos contactos e diligências pré-contratuais estabelecidos com os 
donos dos imóveis identificados, foram “alinhavadas” as seguintes 
condições negociais, viabilizadoras da sua aquisição por parte deste 
Município, as quais tiveram por base a avaliação de terrenos, com 
composição semelhante, efetuada por perito de lista oficial, para a 
aquisição das parcelas de terreno que foram necessárias à execução 
da “Parque de Actividades de Chaves”, a saber: --------------------- 
•••• Prédio Rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo R-2785, 
da freguesia de Outeiro Seco, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o número 4294, com a área de 1.350m2, pelo montante de € 
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco euros); ------------- 
•••• Prédio Rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo R-2790, 
da freguesia de Outeiro Seco, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o número 4295, com a área de 528m2, pelo montante de € 
1.320,00 (mil trezentos e vinte euros); ---------------------------- 
•••• Perfazendo o montante global de €4.695,00 (quatro mil seiscentos 
e noventa e cinco euros), a liquidar integralmente, com a 
formalização do contrato de compra e venda aos herdeiros de Palmira 
Lourdes Guerra, proprietários dos referidos imóveis. --------------- 
III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a 
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
a) Que seja autorizada a aquisição, para o domínio privado da 
Autarquia, dos imóveis – prédios rústicos – situados no lugar de 
Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco, inscritos na matriz 
cadastral correspondente sob os artigos 2785º e 2790º e descritos na 
Conservatória do Registo Predial sob os números 4294 e 4295, 
respetivamente; ---------------------------------------------------- 
b) Que o montante global de aquisição seja de €4.695,00 (quatro mil 
seiscentos e noventa e cinco euros); ------------------------------- 
c) O pagamento do preço dos ditos imóveis seja integralmente 
realizado no acto da celebração da escritura de compra e venda, a 
qual deverá ser outorgada no Cartório Privativo do Município, logo 
que se mostrem reunidas todas as formalidades jurídico-
administrativas indispensáveis para o efeito, legitimando, desde já, 
o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a outorgar no 
respectivo contrato; ----------------------------------------------- 
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d) A presente aquisição será suportada através da seguinte rubrica 
prevista nos instrumentos de gestão financeira da autarquia. 
Classificação económica: acção 19/2009 e classificação económica 
07.01.04.13; ------------------------------------------------------- 
e) Por fim, tendo por referência o valor acordado para a aquisição 
dos aludidos imóveis, a presente decisão administrativa não carece 
de ser sancionada pelo órgão deliberativo do Município, à luz do 
disposto na alínea i), do nº2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro e ulteriores alterações. ---------------------------- 
Chaves, 05 de setembro de 2012. ------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 

 
VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 
 
 

IX 
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 
 

X 
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 
 

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A “CRIAÇÃO DE IMAGEM PARA A PROMOÇÃO 
E DIVULGAÇÃO DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO E ORGANIÇÃO DA MUSEALIZAÇÃO. 
APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO. INFORMAÇÃO /PROPOSTA Nº. 
32/GNE/2012 -------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
3. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 
• Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 
dia 13 de agosto de 2012, foi aprovada a Proposta GAPV/74/2012; ---- 
• Considerando que, no dia 23 de julho de 2012, foram efetuadas 
as respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do 
disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, tendo 
em 31/08/2012 o adjudicatário apresentado os respetivos documentos 
de habilitação; ---------------------------------------------------- 
Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 
4. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 
a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 
camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à 
presente proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do 
Código dos Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------ 
b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 
dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da 
minuta do contrato em apreciação, adoptando-se os demais formalismos 
previstos no CCP em vista à celebração do mesmo. ------------------- 
À consideração do Director de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 



                                                                F. 101 

                                                                  _____________________ 

 

Chaves: 05 de setembro de 2012. ------------------------------------ 
A Assistente Técnica, (Rute Dias) ---------------------------------- 
Em anexo: - Minuta do Contrato -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A “CRIAÇÃO DA 
IMAGEM PARA A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO E 
ORGANIZAÇÃO DA MUSEALIZAÇÃO”. -------------------------------------- 
No dia    de …….. de dois mil e doze, celebram o presente contrato 
de prestação de serviços para a criação da imagem para a promoção e 
divulgação da Fundação Nadir Afonso e organização da musealização, 
pelo preço total de 219 000,00 € (duzentos e dezanove  mil euros) 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------- 
Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES,  titular do cartão 
de pessoa coletiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Chaves, Sr. Dr. João Gonçalves Martins Batista. 
Como segundo contratante, ÁLVARO SIZA 2 – ARQUITECTO, S.A., Pessoa 
Colectiva nº 506797732, com sede na Rua do Aleixo, nº 53, 2º, 4150 – 
043 Porto, com o mesmo número de matricula na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto – 1ª Seção, neste acto legalmente 
representada por Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira, viúvo, portador do 
Cartão do Cidadão nº00894290 0ZY1, válido até ….., com domicílio 
profissional na Rua do Aleixo, nº 53, 2º, 4150 – 043 Porto, na 
qualidade de Administrador Único, conforme documento em anexo. ----- 
Cláusula 1ª(Objeto) ------------------------------------------------ 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
associados à “criação da imagem para promoção e divulgação da 
Fundação Nadir Afonso e organização da musealização”, de acordo com 
o descrito no Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas – documento 
que faz parte integrante do presente contrato. --------------------- 
Cláusula 2ª (Obrigações do segundo contratante) -------------------- 
1. O segundo contratante obriga-se a elaborar e a apresentar ao 
primeiro contratante os estudos tendentes à definição de um conceito 
integrado de marketing e comunicação da imagem da Fundação Nadir 
Afonso, construida com base nas referências artísticas do pintor 
Nadir Afonso e da marca Siza Vieira associada ao edifício, de forma 
a que tais estudos possam permitir a encomenda de produção e 
reprodução, em meios gráficos e audiovisuais, dos elementos 
necessários às campanhas promocionais da atividade cultural da 
Fundação. ---------------------------------------------------------- 
2. Caberá ao segundo contratante coordenar os eventuais 
colaboradores por si envolvidos na elaboração das tarefas inerentes 
à concretização da prestação de serviços. -------------------------- 
3. O segundo contratante obriga-se a executar, nas condições de 
preço contratadas, todos os trabalhos enumerados no presente 
contrato, incluindo: ----------------------------------------------- 
a) Elaboração e fornecimento de modelos 3D do edifício que se 
justifiquem para a promoção e divulgação do mesmo, incluindo 
maquetes e modelos virtuais em suporte informático reprodutível; --- 
b) Elaboração e fornecimento dos estudos, com grafismo 
personalizado, que consubstanciem as matrizes gráficas da imagem da 
Fundação Nadir Afonso, para servir de base à produção de 
documentação promocional do edifício e de divulgação do respetivo 
programa cultural futuro; ------------------------------------------ 
c) Elaboração e fornecimento de estudos do Plano de Musealização 
(interior e exterior) previsto no programa cultural da Fundação; --- 
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d) Participação nas sessões promocionais da imagem da Fundação, em 
moldes a acordar com o primeiro contratante, incluindo a definição 
da imagem da sessão de inauguração; -------------------------------- 
4. O segundo contratante assume plena responsabilidade pelos 
trabalhos contratados, sendo, portanto, o único responsável pelos 
mesmos perante o primeiro contratante. ----------------------------- 
5. Fica, porem, o segundundo contratante, isento de qualquer 
responsabilidade pelos erros e ou deficiências que resultem 
diretamente do cumprimento de instruções transmitidas pelo primeiro 
contratante, desde que estas lhe tenham merecido contestação 
escrita. ----------------------------------------------------------- 
6. O segundo contratante não onerará o primeiro contratante, com 
encargos referentes a direitos de autor, dos estudos por si 
realizados e selecionados para reprodução em campanhas promocionais. 
Cláusula 3ª (Obrigações do primeiro contratante) ------------------- 
1. O primeiro contratante, enquanto entidade gestora do equipamento 
e adjudicante, obriga-se a fornecer ao segundo contratante todos os 
elementos disponíveis que sejam considerador necessários para 
realização dos estudos a contratar, tais como: --------------------- 
- Documentos biográficos do mestre Nadir Afonso; ------------------- 
- Catálogo das obras a integrar na exposição permanente; ----------- 
- Estatutos, Missão, Eixos e Objetivos Estratégicos da Fundação; --- 
- Estrutura preliminar da matriz do programa cultural e dinamização 
da Fundação. ------------------------------------------------------- 
2. Obriga-se igualmente a apoiar, se solicitada nesse sentido, a 
intervenção do segundo contratante junto das entidades oficiais, das 
quais seja necessário obter quaisquer elementos indispensáveis aos 
estudos e, se necessário, credenciá-lo para a realização de 
quaisquer diligências junto dessas entidades. ---------------------- 
Cláusula 4ª (Local da entrega da prestações de serviços) ----------- 
Os serviços objeto do presente contrato serão entregues  na Câmara 
Municipal de Chaves, localizada na Praça de Camões, 5400, Chaves. -- 
Cláusula 5ª (Prazo de entrega da prestação de serviços e respetivas 
componentes) ------------------------------------------------------- 
1. A prestação dos serviços objeto do presente contrato, deverá ser 
integralmente executada no prazo de 4 (quatro) meses, associados ao 
prazo previsto para a conclusão da obra (31-03-2013), a contar da 
data da assinatura do presente contrato, incluindo-se os períodos 
necessários à apreciação/aprovação do trabalho apresentado. -------- 
2. A presente prestação de serviços concretiza-se através da 
realização das componentes mencionadas no quadro seguinte, segundo o 
cronograma mensal nele previsto: ----------------------------------- 

Nºda 
Componente 

Designação da componente dos serviços a 
prestar 

Meses 
1 2 3 4 

Componente 
1 

Elaboração de maquetes e modelos virtuais x x x  

Componente 
2 

Estudos de imagem para comunicação e 
divulgação 

  x x 

Componente 
3 

Estudos de organização da musealização   x x 

Componente 
4 

Participação na preparação das sessões de 
inauguração e de promoção da Fundação 

  x x 

3. No caso de não aprovação de qualquer uma das componentes, o 
primeiro contratante fixará um prazo suplementar para a apresentação 
das correções necessárias, prazo este que será estabelecido em razão 
do volume e complexidade das correções a introduzir, senso desse 
facto notifificado o segundo contratante. -------------------------- 
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4. Tendo em conta que todo o material promocional tem de estar 
produzido de forma a ser divulgado em função dos objetivos do 
programa da sessão inaugural, o cronograma acima mencionado fica, 
ainda, condicionado ao prazo necessário para produção gráfica e 
audiovisual dos elementos necessários para tal sessão. ------------- 
Cláusula 6ª (Prorrogação dos prazos de entrega da prestação de 
serviços) ---------------------------------------------------------- 
1. Será motivo de prorrogação dos prazos contratuais a existência de 
trabalhos que não se encontrem previstos neste procedimento. ------- 
2. Sempre que, por razões alheias ao segundo contratante, seja 
indispensável introduzir alterações às peças escritas e desenhadas 
já aprovadas de qualquer uma das componentes, a data prevista para a 
ultimação da fase subsequnete será adiada, se necessário, de um 
número de dias igual aos concedidos ao segundo contratante para 
executar as alterações determinadas. ------------------------------- 
3. Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, a 
prorrogação do prazo será sempre objeto de acordo entre as partes e 
deverá ser pedida, por escrito, pelo segundo contratante, com 
justificação adequada. --------------------------------------------- 
Cláusula 7ª (Preço e  condições de pagamento) ---------------------- 
1. O encargo do presente contrato, é de 219 000,00 € (duzentos e 
dezanove euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
2. O pagamento do encargo previsto no número anterior será efectuado 
nos seguintes moldes e percentagens: ------------------------------- 
• Componente 1 – Com a entrega da elaboração de maquetes e moldes 
virtuais – 40% ----------------------------------------------------- 
• Componente 2 – Com a aprovação dos estudos de imagem para 
comunicação e diulgação – 30% -------------------------------------- 
• Componente 3 – Com a entrega dos estudos de organização da 
musealização – 20% ------------------------------------------------- 
• Componente 4 – Participação na preparação das sessões de 
inauguração e de promoção da Fundação – 10%. ----------------------- 
3. O pagamento do preço contratado será feito mediante a 
apresentação da respetiva fatura da componente em causa, no prazo de 
90 dias, a contar da entrega da fatura. ---------------------------- 
4. O atraso no pagamento das faturas implicará o pagamento dos juros 
à taxa legal. ------------------------------------------------------ 
Cláusula 8ª (Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do 
Segundo Contratante) ----------------------------------------------- 
Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 
presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº 00125-
02-1826598, emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., em 28 de 
agosto de 2012, no valor de € 10 950,00 (dez mil, novecentos e 
cinquenta euros), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objecto 
do presente contrato. ---------------------------------------------- 
Cláusula 9ª (Sigilo) ---------------------------------------------- 
O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 
seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a 
atividade do primeiro contratante. --------------------------------- 
Cláusula 10ª (Penalidades) ----------------------------------------- 
1. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execução da 
prestação de serviços contratada, por fatos não derivados de motivo 
de força maior, ou cuja a justificação não haja sido aceite pelo 
primeiro contratante, poderá determinar a aplicação de penalidades 
ao segundo contratante, calculadas diariamente pela aplicação das 
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seguintes permilagens ao valor da prestação de honorários da fase em 
curso: ------------------------------------------------------------- 
a) Dois por mil, nos primeiros quinze dias; ---------------------- 
b) Três por mil, a partir do décimo sexto dia a até o trigésimo 
dia; --------------------------------------------------------------- 
c) Quatro por mil, a partir do trigésimo primeiro dia; ----------- 
2. O quantitativo das multas será deduzido pelo primeiro contratante 
ao valor da prestação de honorários da fase em causa, no momento do 
respetivo pagamento. ----------------------------------------------- 
3. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do segundo 
contratante, o primeiro contratante pode exigir-lhe uma pena 
pecuniária de até 20% do valor do contrato. ------------------------ 
4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são 
deduzidos as importâncias pagas pelo segundo contratante ao abrigo 
do número 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 
conclusão tenha determinado a resolução do contrato. --------------- 
5. Na determinação da gravidade do incumprimento, o primeiro 
contratante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua 
eventual reiteração, o grai de culpa do prestador de serviços e as 
consequências do imcumprimento. ------------------------------------ 
6. O primeiro contratante pode compensar os pagamentos devidos ao 
abrigo do presente contrato com as penas pecuniárias devidas nos 
termos do presente artigo. ----------------------------------------- 
7. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obtam a que 
segundo contratante exija uma indemnização pelo dano excedente. ---- 
Cláusula 11ª (Casos de força maior) -------------------------------- 
1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se for impedido 
de cumprir as obrigações assumidas com a adjudicação por caso de 
força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impeçam a 
realização das prestações contratuais a cargo de qualquer das 
partes, alheias à vontade da parte afectada, que ela não pudesse 
conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos 
não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. ---------- 
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do 
número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, 
incêndios, epidemias, abotagens, greves, embargos ou bloqueios 
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 
governamentais ou administrativas injuntivas. ---------------------- 
3. Não constituem força maior, desiganademente: -------------------- 
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 
subcontratados do segundo outorgante, na parte  em que intervenham;  
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 
outorgante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem 
como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; - 
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 
natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do 
incumprimento pelo segundo outorgante de deveres ou ónus que sobre 
ele recaiam; ------------------------------------------------------- 
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 
outorgante de normas legais; --------------------------------------- 
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 
outorgante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 
negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 
outorgante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. ------ 
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4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 
força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento 
das obrigações contratuais afectadas pelo período de tempo 
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 
maior. ------------------------------------------------------------- 
Cláusula 12ª (Resolução do contrato por parte do primeiro 
contratante) ------------------------------------------------------- 
Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o 
primeiro contratante pode resolver o contrato, a título 
sancionatório, no caso de o segundo contratante violar, de forma 
grave ou reiterada, qualquer das obrigações que lhe incumbem, 
designadamente pelo atraso na conclusão e entrega da prestação de 
serviços superior a três meses. ------------------------------------ 
Cláusula 13ª (Patentes, Licenças e Marcas Registadas) -------------- 
1. São da responsabilidade do segundo outorgante quaisquer encargos 
decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 
patentes registadas ou licenças. ----------------------------------- 
2. Caso o primeiro outorgante venha a ser demandado por ter 
infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos 
mencionados no número anterior, o segundo outorgante indemniza-o de 
todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as 
quantias que tenha de pagar seja a que título for. ----------------- 
Cláusula 14ª (Direitos de autor) ----------------------------------- 
1. O trabalho adjudicado passará a constituir propriedade do 
primeiro contratante, se prejuízo dos direitos de propriedade 
intelectual e artística dos seus autores. -------------------------- 
2. Os autores do trabalho e o primeiro contratante têm o direito de 
promover a sua publicação e exposição. ----------------------------- 
Cláusula 15ª (Alterações) ------------------------------------------ 
Durante o desenvolvimento dos estudos contratados, o primeiro 
contratante, em articulação com as empresas produtoras do material 
promocional (gráfico e/ou audiovisual), poderá sugerir alterações às 
propostas apresentadas pelo segundo contratante, as quais deverão 
ser ponderadas pelo mesmo e, no caso de estas não desvirtuarem a 
matriz conceptual da sua autoria, deverão as mesmas ser acolhidas 
pelo segundo contratante. ------------------------------------------ 
Cláusula 16ª (Regime de erros e omissões) -------------------------- 
São da responsabilidade do segundo contratante os erros e omissões 
emergentes dos estudos por si efetuados, que venham ser detetados na 
fase de produção do material promocional, salvo se tais erros ou 
omissões decorrerem de deficiente informação prestada pelo primeiro 
contratante. ------------------------------------------------------- 
Cláusula 17ª (Foro competente) ------------------------------------- 
Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 
Cláusula 18ª (Prevalência) ----------------------------------------- 
1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos 
serviços, as expressas no contrato, no cadernos de encargos e na 
proposta que foi apresentada pelo segundo outorgante. -------------- 
2- Em caso de dúvidas prevalece o exposto no artigo 96º do Código 
dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 
Claúsula 19ª (Legislação aplicável) -------------------------------- 
A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato 
aplica-se o disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
restante legislação aplicável. ------------------------------------- 
Cláusula 20ª (Disposições finais) ---------------------------------- 
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1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados 
após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. ------------------------------- 
2- O procedimento por Ajuste Directo, relativo ao presente contrato 
foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 
16 de julho de 2012; ----------------------------------------------- 
3- A prestação de serviços objecto do presente contrato foi 
adjudicada por deliberação do executivo camarário do passado dia 13 
de agosto de 2012; ------------------------------------------------- 
4- A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 
executivo camarário do passado dia 10 de setembro de 2012; --------- 
5-O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 
no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a 
classificação económica:070115; ------------------------------------ 
6- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 
cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 
Pelo Primeiro Outorgante,______________________________ ------------ 
Pelo Segundo Outorgante,_______________________________ ------------ 
Contrato registado sob o nº ……/12.---------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a informação supra e respetiva minuta. Proceda-se em conformidade 
com o teor da mesma. ----------------------------------------------- 
 
 
2. EMPREITADA “REMODELAÇÃO DO CAMPO DE TREINOS DE FUTEBOL DE 11, 
QUE INTEGRA O ESTADIO MUNICIPAL”. – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
-.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 33/GNE/2012. ----------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 
• Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 
dia 13 de agosto de 2012, foi aprovado o Relatório Final de Análise 
das Propostas; ----------------------------------------------------- 
• Considerando que, no dia 22 de agosto de 2012, foram efetuadas 
as respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do 
disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro; ------ 
• Considerando que, no dia de hoje, o adjudicatário apresentou os 
documentos de habilitação, tendo sido no mesmo dia efetuadas as 
notificações da apresentação dos documentos de habilitação e 
realizada, também, a sua disponibilização a todos os concorrentes, 
em plataforma electrónica, nos termos e para os efeitos do disposto 
no Artigo 85º do Código dos Contratos Públicos. --------------------
Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 
2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 
a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 
camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à 
presente proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do 
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Código dos Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------ 
b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 
dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da 
minuta do contrato em apreciação, adotando-se os demais formalismos 
previstos no CCP em vista à celebração do mesmo. ------------------- 
À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves: 05 de setembro de 2012 ------------------------------------- 
A Assistente Técnica,(Rute Dias)------------------------------------ 
Em anexo: - Minuta do Contrato -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REMODELAÇÃO DO CAMPO 
DE TREINOS DE FUTEBOL DE 11, QUE INTEGRA O ESTÁDIO MUNICIPAL” ------ 
No dia … de ………. de 2012, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 
Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de 
empreitada pelo preço contratual de € 244 994,77 (duzentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro euros e setenta 
e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos do disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro: -------------------------- 
Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 
Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 
neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara, Sr. Dr. 
João Gonçalves Martins Batista, casado, natural da freguesia de Vila 
da Ponte, Concelho de Montalegre, com domicílio necessário no 
Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves. -------- 
E ------------------------------------------------------------------ 
Como Segundo Contratante, EDILAGES, LDA., com sede n Rua da Pedreira 
das Lages, 4560 - Guilhufe, em Penafiel, Pessoa Coletiva nº 
508559871, com o mesmo número de matricula na Conservatória do 
Registo Comercial de Penafiel, com o capital social de 550 000 
euros, titular do Alvará de Construção nº 61912, neste ato 
legalmente representada por Agostinho Daniel Pereira da Rocha, 
solteiro, natural de Marecos, concelho de Penafiel, residente na Rua 
de Santo António, 4560 – 221 Marecos, Penafiel, portador do Cartão 
do Cidadão nº 12956644, emitido em 25 de maio de 2015 pelos, na 
qualidade de gerente da mencionada sociedade, conforme consulta on-
line no sitio da Internet www.portaldaempresa.pt, documento que fica 
arquivado em anexo ao presente contrato. --------------------------- 
Cláusula 1ª(Objeto e preço contratual) ----------------------------- 
1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada 
“Remodelação do Campo de Treinos de Futebol de 11, que integra o 
Estádio Municipal”, pelo preço de € 244 994,77 (duzentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e noventa e quatro euros e setenta e sete 
cêntimos) que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. -------------- 
2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 
segundo contratante, por deliberação camarária do passado dia 
13/08/2012, tendo sido aprovada a respetiva minuta do contrato, por 
deliberação camarária do passado dia 10/09/2012 precedida de 
anúncio, em conformidade com o Programa de Procedimento, Caderno de 
Encargos, Projeto de Execução, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 
empreitada, devidamente aprovados por deliberação camarária do 
passado dia 21/05/2012, nos termos da proposta apresentada pelo 
segundo contratante, bem como lista de preços unitários a ela anexa, 
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documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que 
ficam arquivados junto do presente contrato. ----------------------- 
Cláusula 2ª (Prazo de Execução) ------------------------------------ 
1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 30 
(trinta dias) dias, a contar da data do auto de consignação dos 
trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, 
a contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o 
segundo contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente 
concluída dentro do citado prazo. ---------------------------------- 
2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número 
anterior, deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano 
de Segurança e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias 
relativamente à data da consignação, nos termos e para os efeitos 
previstos no nº1, do Artigo 362º, do CCP. -------------------------- 
3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 
antecedente, encontra-se prevista para o dia … de ……… 2012. -------- 
Cláusula 3ª (Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------- 
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 
defeitos: ---------------------------------------------------------- 
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos 
construtivos estruturais; ------------------------------------------ 
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos 
construtivos não estruturais ou instalações técnicas; -------------- 
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 
obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 
2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 
garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 
a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 
obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. --- 
3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 
conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 
depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a 
que se destina. ---------------------------------------------------- 
Cláusula 4ª (Pagamentos) ------------------------------------------- 
1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 
mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de 
Encargos da empreitada objeto do presente contrato, bem como na 
Cláusula 32ª do mesmo Caderno. ------------------------------------- 
2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 
apresentação da respetiva fatura. --------------------------------- 
Cláusula 5ª (Revisão de Preços) ------------------------------------ 
1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 
durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 
do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 
2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F09 – 
Arranjos exteriores – publicada no despacho nº 1592/2004 (2ª série), 
de 8 janeiro. ------------------------------------------------------ 
3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 
da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. --------------------------------------------------------- 
Cláusula 6ª (Dotação Orçamental) ----------------------------------- 
A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo 
resultante deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte 
classificação: Económica:………….; Ação:………. -------------------------- 



                                                                F. 109 

                                                                  _____________________ 

 

Cláusula 7ª (Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do 
Segundo Contratante) ----------------------------------------------- 
Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 
presta a favor do primeiro contratante, depósito em numerário, 
efetuado no Banco Santander Totta (Penafiel), em 05 de setembro de 
2012, no valor de € 12 249,74 (doze mil, duzentos e quarenta e nove 
euros e setenta e quatro cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos 
trabalhos objeto do presente contrato. ---------------------------- 
Cláusula 8ª (Foro Competente) -------------------------------------- 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 
Cláusula 9ª (Prevalência) ------------------------------------------ 
1 – Consideram-se como condições a observar na execução da 
empreitada, as expressas no contrato, no Programa de Procedimento, 
Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde, Plano de Prevenção 
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e Projecto de 
Execução, e na proposta que foi apresentada pelo segundo 
contratante. ------------------------------------------------------- 
2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 
encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 
contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos 
termos do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. --------------------- 
Cláusula 10ª (Legislação aplicável) -------------------------------- 
A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 
Cláusula 11ª (Disposições finais) ---------------------------------- 
1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 
efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas; ------------------------------- 
2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente 
contrato foi autorizado por deliberação do executivo camarário do 
passado dia 21/05/2012; -------------------------------------------- 
3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente 
contrato foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do 
passado dia 13/08/2012; -------------------------------------------- 
4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 
executivo camarário do passado dia 10/09/2012; --------------------- 
5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato; ---------------------------------------------------------- 
6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: Registos Criminais, 
Alvará de Construção, documentos comprovativos da situação 
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Serviço de 
Finanças, Declaração Modelo II, anexo ao CCP e Certidão Permanente.- 
O Primeiro Contratante: _______________ ---------------------------- 
O Segundo Contratante: ________________ ---------------------------- 
Contrato nº …/12 --------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.09.05 --------------------------------------------------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a informação supra e respetiva minuta. Proceda-se em conformidade 
com o teor da mesma. ----------------------------------------------- 
 
 

XI 
EMPRESAS MUNICIPAIS 

 
 

XII 
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 
 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
 
2.1. AUDITOR EXTERNO/EMISSÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO 
ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO Nº. 20/DGF/2012 ---- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
De acordo com o previsto na alínea d), do nº 3, do artº 48º, da Lei 
2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, compete ao 
auditor externo nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, 
remeter semestralmente ao órgão deliberativo, informação sobre a 
respetiva situação económica e financeira; ------------------------ 
Para o efeito, submete-se ao órgão executivo municipal, para 
conhecimento, o relatório sobre a situação económica e financeira do 
município, à data de 30 de Junho do corrente ano, emitido pelo 
Revisor Oficial de Contas, devendo, posteriormente ser remetido para 
uma próxima sessão da Assembleia Municipal. ------------------------ 
Chaves, 03 de Setembro de 2012 ------------------------------------- 
A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
(Márcia Raquel B. Santos, Dra.) ------------------------------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2.2.PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: ANTONIO DA 
COSTA MARTINHO. INFORMAÇÃO Nº84/DAF/2012 --------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
I – Preliminares --------------------------------------------------- 
1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 
administrativos desta Autarquia Local n.º 9401, do dia 22/08/2012, 
António da Costa Marinho veio requerer a anulação do processo de 
execução fiscal contra si instaurado a título de dívidas referentes 
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a consumos de água, no valor correspondente à quantia de 85.05€ 
(oitenta e cinco euros e cinco cêntimos), acrescida do valor de 
56.25€ (cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), a título 
de custas de processo. --------------------------------------------- 
2. O requerente procedeu à liquidação dos valores em causa, pelo 
que requer que lhe seja devolvido o valor pago a título de custas 
associadas ao processo de execução fiscal em causa e correspondente 
à quantia de 56.25€ (cinquenta e seis euros e vinte e cinco 
cêntimos). --------------------------------------------------------- 
3. Para o efeito invoca que a responsabilidade pela falta de 
pagamento atempado das respetivas faturas foi da exclusiva 
responsabilidade da Câmara Municipal. ------------------------------ 
4. Neste contexto, a Divisão de Águas e Resíduos, através da 
Informação n.º 149, datada do pretérito dia 23 de agosto de 201216, 
veio informar do seguinte: ----------------------------------------- 
“Depois da análise feita ao historial da instalação do Sr. António 
Costa Martinho, com o CIL 31971, constata-se que as execuções 
fiscais referentes às faturas em causa devem-se a que os referidos 
recibos por lapso não foram enviados para o banco, modalidade 
utilizada para pagamento, pelo que o requerente não teve 
conhecimento de que estavam em débito. ----------------------------- 
Deste modo consideramos que deverá ser devolvida a execução fiscal 
cobrada aos dois recibos referidos.” ------------------------------- 
5. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a 
emissão da competente informação técnico-jurídica sobre a 
legitimidade do pedido formulado pela requerente e identificado 
supra. ------------------------------------------------------------- 
6. Assim, cumpre-me informar, sobre a matéria, o seguinte: ------- 
II - Do direito ---------------------------------------------------- 
1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou 
um conjunto de regras a que deve obedecer a prestação de serviços 
públicos essenciais, com vista à proteção do utente. --------------- 
2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 
legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 
energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 
liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e 
serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos. -------------------- 
3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 
26 de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a 
fatura onde se especifique devidamente os valores que a mesma 
apresenta. --------------------------------------------------------- 
4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de 
seis meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da 
respetiva fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo 
com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de 
Julho e ulteriores alterações. ------------------------------------- 
5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

                                                           
16 Por uma questão de certeza jurídica e procedimental, julgamos, 
salvo melhor opinião, que a Divisão de Águas e Resíduos apenas deve 
emitir informações com considerações sobre processos de execução 
fiscal em curso nesta Autarquia local após solicitação, nesse 
sentido, por parte dos serviços encarregues da condução de tais 
procedimentos. ----------------------------------------------------- 
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prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 
serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 
6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um 
Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 
seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 
regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 
conjugação do art. 155º, do Código de Procedimento Administrativo e 
do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e 
ulteriores alterações. --------------------------------------------- 
7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 
autarquias locais são estas as entidades competentes para o 
respetivo processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 
7º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 
alterações. -------------------------------------------------------- 
8. Sendo certo que, por força do princípio da decisão, intentar 
uma execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes 
a tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 
poder - dever. ----------------------------------------------------- 
9. Após a análise da Informação produzida pela Divisão de Águas e 
de Resíduos – Informação n.º 149/2012 -, verifica-se que os recibos 
referentes aos consumos de água em causa não foram enviados para a 
instituição encarregue de proceder ao respetivo pagamento, no caso, 
uma instituição bancária. ------------------------------------------ 
10. Sendo certo que tal modalidade de pagamento veio a ser acordada 
entre o Município de Chaves e o consumidor final. ------------------ 
11. Atendendo às razões de direito atrás enunciadas verifica-se, no 
caso individual e concreto, que, à data de instauração do processo 
de execução fiscal em causa, não se encontravam reunidos todos os 
pressupostos legalmente exigidos para a instauração do mesmo, uma 
vez que, em bom rigor, ainda não tinham sido enviados, pelo 
Município, os recibos referentes aos consumos de água em causa. ---- 
12. Assim sendo, julgamos, salvo melhor opinião, que assiste razão 
ao consumidor final, pelo que deverá o processo de execução em causa 
ser considerado nulo, com a consequente restituição das quantias já 
pagas pelo consumidor final a título de custas associadas ao mesmo. 
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 declaração de nulidade do 
processo de execução fiscal em causa, com a consequente restituição 
das quantias já pagas pelo peticionário a título de custas, 
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, deverá 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, em vista a que os mesmos encetem as diligências tendentes à 
operacionalização de tal deliberação; ------------------------------ 
c) Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos 
do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que 
vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------ 
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d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. João Batista. ---- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 31 de agosto de 2012 ---------------------------------------   
O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVSISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.09.03. --------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação devendo a mesma ser 
agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 
obtenção de decisão consubstanciada na intenção de indeferir a 
pretensão formulada pelo requerente de acordo com as razões 
constantes na presente informação. À consideração superior. --------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.04. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2.3. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: LUIS AFONSO 
FIDALGO VINHAIS. INFORMAÇÃO Nº 85/DAF/2012 ------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
I – Preliminares --------------------------------------------------- 
1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 
administrativos desta Autarquia Local n.º 9238, do dia 17/08/2012, 
Luís Afonso Fidalgo Vinhais veio requerer a anulação do processo de 
execução fiscal contra si instaurado a título de dívidas referentes 
a resíduos sólidos. ------------------------------------------------ 
2. Para o efeito invoca o seguinte: ------------------------------ 
“(…) venho por este meio pedir a anulação da execução fiscal, em 
virtude de não ser residente neste local, apenas vivo em País em 
período de férias. ------------------------------------------------- 
Visto ter pago de livre vontade a taxa que me impuseram e ter pago 
já a metade e continuando a pagar por transferência bancária.” ----- 
3. Neste contexto, a Divisão de Águas e Resíduos, através da 
Informação n.º 149, datada do pretérito dia 23 de agosto de 201217, 
veio informar do seguinte: ---------------------------------------- 
“Depois da análise feita ao historial da instalação do Sr. Luís 
Afonso Fidalgo Vinhais, com o CIL 39356, constata-se que o pagamento 

                                                           
17 Por uma questão de certeza jurídica e procedimental, julgamos, 
salvo melhor opinião, que a Divisão de Águas e Resíduos apenas deve 
emitir informações com considerações sobre processos de execução 
fiscal em curso nesta Autarquia local após solicitação, nesse 
sentido, por parte dos serviços encarregues da condução de tais 
procedimentos. ----------------------------------------------------- 
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desta tarifa começou em 29/07/2011, sendo emigrante só teve 
conhecimento em agosto de 2012. ------------------------------------ 
Assim, considerando que o requerente não é responsável da situação 
devido a residir em França, deverá pagar unicamente o valor total 
das tarifas referentes aos meses de Julho a Dezembro de 2011 e 
Janeiro de 2012, pelo que no nosso entender deverão ser anuladas as 
execuções fiscais e os juros dos recibos.” ------------------------- 
4. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a 
emissão da competente informação técnico-jurídica sobre a 
legitimidade do pedido formulado pela requerente e identificado 
supra. ------------------------------------------------------------- 
5. Assim, cumpre-me informar, sobre a matéria, o seguinte: ------- 
II - Do direito ---------------------------------------------------- 
13. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou 
um conjunto de regras a que deve obedecer a prestação de serviços 
públicos essenciais, com vista à proteção do utente. --------------- 
14. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 
legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 
energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 
liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e 
serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos. -------------------- 
15. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 
26 de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a 
fatura onde se especifique devidamente os valores que a mesma 
apresenta. --------------------------------------------------------- 
16. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de 
seis meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da 
respetiva fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo 
com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de 
Julho e ulteriores alterações. ------------------------------------- 
17. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 
prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 
serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 
18. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um 
Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 
seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 
regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 
conjugação do art. 155º, do Código de Procedimento Administrativo e 
do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e 
ulteriores alterações. --------------------------------------------- 
19. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 
autarquias locais são estas as entidades competentes para o 
respetivo processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 
7º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 
alterações. -------------------------------------------------------- 
20. Sendo certo que, por força do princípio da decisão, intentar 
uma execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes 
a tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 
poder - dever. ----------------------------------------------------- 
21. Após a análise das disposições legais que regulam o processo de 
execução fiscal, verificou-se que não existe qualquer norma legal 
que permita a anulação de determinado processo de execução fiscal em 
curso, com base na residência do consumidor final em país 
estrangeiro. ------------------------------------------------------- 
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22. De facto, se no momento em que o requerente contratualizou os 
serviços de gestão de resíduos sólidos com o Município de Chaves não 
residia no imóvel objeto dos mesmos serviços, deveria ter informado 
de tal facto aos serviços municipais, para efeitos de envio de 
correspondência. --------------------------------------------------- 
23. Na verdade, verificamos que a fatura em causa foi enviada para 
a morada de Estrada Ribeiras das Avelãs 24, Ribeiras das Avelãs. --- 
24. Nestes termos, a indicação de morada para efeitos de 
correspondência é da responsabilidade do requerente, não podendo, 
pois, responsabilizar esta Autarquia Local pelo facto de não ter 
tido conhecimento das faturas que lhe foram enviadas. -------------- 
25. Atendendo ao princípio da legalidade, na sua vertente negativa, 
a falta de norma legitimadora de tal anulação impede que a entidade 
administrativa competente possa proceder à mesma. ----------------- 
26. Tanto mais que nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 85º, 
do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações, 
a concessão da moratória ou a suspensão da execução fiscal fora dos 
casos previstos na lei, quando dolosas, são fundamento de 
responsabilidade tributária subsidiária. --------------------------- 
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: ------------------------------------------ 
e) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 
decisão administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir o 
pedido formulado pelo requerente, considerando que não se regista a 
existência de qualquer norma legal que permita a anulação de 
processos de execução fiscal em curso, com base nas razões invocadas 
pelo requerente; --------------------------------------------------- 
f) No cumprimento do disposto no art. 100º e ss. do CPA, 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; ------------------------------------------------ 
g) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da 
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 
h) Sequencialmente, deverá 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; ------------------------------------------------------------- 
i) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. João Batista. ---- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 31 de agosto de 2012 ---------------------------------------                 
O Técnico Superior Jurista (Dr. Marcos Barroco) -------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVSISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.09.03. -------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação devendo a mesma ser 
agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 
adoção de decisão consubstanciada na autorização de restituição das 
quantias pagas pelo remetente a título de custas associadas ao 
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processo de execução fiscal, de acordo com as razões constantes na 
presente informação. À consideração superior. ---------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.04. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2.4. PEDIDO DE ADIANTAMENTO – CANDIDATURA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO 
DOS PONTOS DE ÁGUA – PROGRAMA PRODER, AÇÃO–MINIMIZAÇÃO DE RISCOS 
SUB-AÇÃO DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-PROJETO Nº. 
02000007960. PARA RATIFICAÇÃO -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
Serve a presente informação para dar continuidade à candidatura, em 
apreço, nomeadamente à solicitação junto do IFAP do 1.º Pedido de 
Pagamento, sobre a forma de pedido de adiantamento. ---------------- 
Ponto 1 – Antecedentes --------------------------------------------- 
• Aos 8 dias do mês de Setembro, do ano de 2011, o Município de 
Chaves e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 
(IFAP), celebraram o contrato de atribuição de apoio financeiro ao 
abrigo do Eixo – Melhoria do Ambiente e da Paisagem Rural, Programa 
PRODER, Sub- Programa- Gestão Sustentável do Espaço Rural, Medida- 
Gestão do Espaço Florestal e Agro-Florstal, Ação – Minimização de 
Riscos, Sub-Acção Defesa da Floresta Contra Incêndios sendo-lhe 
atribuído o n.º de projeto 02000007960; ---------------------------- 
• Aos 02 dias do mês de Novembro de 2011, este Gabinete ao abrigo 
da informação n.º 117/GTF/2011 a qual foi homologada superiormente 
em 08/11/2011, abriu o procedimento de contratação para a 
Construção/Beneficiação dos pontos de água aprovados na candidatura 
supracitada; ------------------------------------------------------- 
• Em Novembro de 2011, o processo foi encaminhado para a Divisão 
de Empreitadas a fim de efetuar-se as diligências de contratação 
pública; ----------------------------------------------------------- 
• Em 19-03-2012, este serviço solicitou à Autoridade de Gestão do 
PRODER, ao abrigo do ofício nossa referência of. n.º 18/G.T.F/2012 a 
prorrogação dos trabalhos, sendo a calendarização proposta a 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
- Data Inicio – 01-04-2012 ----------------------------------------- 
- Data Final – 30-04-2013. ----------------------------------------- 
• Em 20-06-2012, foi autorizado pelo PRODER a petição atrás 
referida, sendo comunicada via E-mail e na plataforma do balcão do 
beneficiário; ------------------------------------------------------ 
• Atendendo à presente autorização o projeto terá de iniciar-se 
impreterivelmente até 6 meses da data de início, isto é 01-10-2012; 
• No entanto, a 13-07-2012, via E-mail o PRODER informou este 
serviço que o 1.º pedido de pagamento terá de efetivar-se 
impreterivelmente no prazo de um mês; ------------------------------ 
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• Foi contactada, via telefone, através da linha verde do PRODER, 
a Eng.ª Paula Pinheiro, e esta referiu que este Município terá de 
efetuar o pedido de pagamento até ao final do presente mês e para 
tal poderá efetuar, um pedido de adiantamento até à percentagem de 
50% do valor do apoio público aprovado ----------------------------- 
• Mais se informa, que a Unidade Flexível de 3.º Grau de Obras 
Públicas, encontra-se a desenvolver os procedimentos de contratação 
pública, sendo que, o processo ainda não se encontra concluído. ---- 
Ponto 2 – Medidas a desenvolver ------------------------------------ 
Face ao exposto anteriormente e de forma a não perder o apoio 
concedido ao abrigo da presente candidatura, pela falta de 
apresentação do 1.º pedido de pagamento, sou a propor a adoção da 
seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 
• Efetuar o pedido de pagamento, nos termos do número 4 do artigo 
20.º da Portaria n.º 1137-C/2008, de 9 de Outubro, revertendo à 
forma de pedido de adiantamento na percentagem de 50% do valor do 
apoio público aprovado. -------------------------------------------- 
Assim e para efetivar-se tal procedimento é necessário que o 
executivo camarário autorize, o Presidente da Câmara, para este ato, 
para apresentar junto do IFAP, I.P. uma Garantia Escrita no valor de 
trinta e um mil cento e oito euros e vinte e oito cêntimos (31 
108,28 €), afim desta entidade disponibilizar uma verba 
correspondente a 50% do valor do subsídio público aprovado (28 
280,25 €) a título de adiantamento para a execução do pedido de 
apoio, conforme garantia escrita anexa. ---------------------------- 
À consideração Superior -------------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.º Luis Filipe Braz) ------------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 
Anexo:  - Garantia Escrita -------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012-
08-30 ------------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à reunião de Câmara para deliberação. ---------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.08.30 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Autorizo. Remeta-se para a próxima reunião de 
câmara para ratificação. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 
2012.08.30. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. -------- 
 
 
 
2.5 APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO DE 
DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE AGROINDUSTRIAL 
DE PRODUÇÃO DE COGUMELOS E PRODUTOS FRESCOS, SOBRE O PRÉDIO/PARCELA 
DE TERRENO COM APROXIMADAMENTE 100 0000M2, SITO EM  VALE DE 
SALGUEIRO DE CIMA E CAMPO QUEIMADO, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO, 
CONCELHO DE CHAVES.  PROPOSTA Nº83/GAPV/2012 ---------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
1. Através de carta com registo de entrada nos serviços 
administrativos deste Município com n.º 7882, de 2012.07.10, a 
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sociedade GFW – Growing Fresh World. S.A, com sede social na 
freguesia de Outeiro Seco, neste concelho, com o número único de 
matrícula e fiscal 510324037, veio solicitar a colaboração do 
Município para a realização de um projeto de investimento e de apoio 
à iniciativa empresarial no concelho de Chaves, tendo, para o 
efeito, participado em várias reuniões de trabalho com técnicos e 
responsáveis municipais. ------------------------------------------- 
2. Tal ação assenta na estratégia de desenvolvimento da região de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, mediante a reanimação da agricultura 
através do apoio a 40 jovens empresários na produção de cogumelos e 
de outros produtos hortícolas frescos e pequenos frutos na região, 
criando-se, por essa via, 150 novos postos de trabalho, com recurso 
à comparticipação de fundos comunitários do Programa de 
Desenvolvimento Rural. --------------------------------------------- 
3. Tal objetivo será concretizado mediante a construção de uma 
área frigorifica para recolha da produção obtida, procedendo a 
empresa à construção chave-na-mão de 40 unidades de produção, bem 
como à construção do centro logístico, responsável pelo apoio 
técnico à produção e gestão das unidades associadas, pelo apoio 
técnico especializado a todos os equipamentos, pela disponibilização 
de equipamentos de uso comum a todas as unidades de produção, 
garantindo as condições e o escoamento da produção, bem como as 
certificações que possam ser exigidas pelos mercados. -------------- 
4. Segundo o plano estratégico apresentado pela empresa, o plano 
de negócios conta com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 
Douro, Corgo e Tâmega-Delegação de Chaves. ------------------------- 
5. Para a concretização de tal projeto a sociedade necessita de 
uma área de terreno aproximada de 50.000,00 m2, para a instalação das 
unidades agro-industriais e do centro logístico, tendo solicitado 
que lhe fosse disponibilizado, mediante a constituição de direito de 
superfície, um terreno com tais características na nova zona 
industrial de Outeiro Seco, face às ligações rodoviárias 
privilegiadas com a Espanha e o norte da Europa, através da A24, 
fator que contribui decisivamente para facilitar as exportações. --- 
6. Nos termos do disposto na alínea n), do n.º 1, do artigo 13º, 
sob a epígrafe “Atribuições dos Municípios”, da Lei n.º 159/99, de 
14 de setembro, que estabelece o quadro de transferências de 
atribuições para as autarquias locais, os municípios dispõem, entre 
outras, de atribuições na área da promoção do desenvolvimento. ----- 
7. As atribuições acima mencionadas concretizam-se, entre outras, 
na competência dos órgãos municipais positivadas na alínea c) e na 
alínea o), do n.º 1, do artigo 28º, do retrocitado diploma legal, 
isto é, em “Colaborar no apoio a iniciativas locais de emprego” e em 
“Participar em programas de incentivo à fixação de empresas”. ------ 
II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
• Considerando que o projeto de investimento proposto, visa 
proporcionar a abertura de novas oportunidades de criação de emprego 
numa região economicamente desfavorecida, fomentando a instalação de 
jovens empresários, bem como a dinamização, promoção e renovação do 
tecido empresarial agrícola; --------------------------------------- 
• Considerando que o projeto empresarial apresentado aponta para a 
geração de impacto positivo no setor agro-industrial e na região, 
contribuindo para a melhoria geral da atividade, introduzindo maior 
dinamismo empresarial baseado em novas competências e tecnologias; - 
• Considerando que o projeto proposto se reveste de interesse 
público, particularmente na criação de novos empregos, justificando 
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o apoio da autarquia, mediante a concessão do direito de superfície 
solicitado pela empresa em causa; ---------------------------------- 
• Considerando que o Municipio de Chaves, na presente data possui 
um prédio urbano, com a área de aproximada de 86.000,00m2, e que 
constitui a “parcela sobrante” do loteamento do Parque de Atividades 
de Chaves, na freguesia de Outeiro Seco, prédio que poderá reunir os 
requisitos solicitados para a instalação da supra identificada 
unidade industrial, após uma transformação fundiária mediante a 
anexação dos prédios, propriedade do Município, inscritos na matriz 
predial rústica da freguesia de Outeiro Seco com os Artigos 2782º, 
2783º, 2784º, 2786º, 2788º, 1627º e 278518, perfazendo 
aproximadamente 14.000,00m2, face à necessidade de retificar a 
configuração da referida “parcela sobrante”, ficando o supra 
mencionado prédio urbano com a área total aproximada de 100.000,00m2, 
conforme planta provisória em anexo; ------------------------------- 
• Considerando que a empresa peticionária pretende, desde já, 
iniciar os procedimentos de candidaturas aos fundos comunitários do 
Programa de Desenvolvimento Rural, necessitando, por essa razão, de 
documentação de “conforto” quanto à disponibilidade do terreno onde 
pretende concretizar o referido projeto, uma vez que tal calendário 
é incompatível com o calendário necessário à formalização de título 
constitutivo do direito real em causa, o qual carecerá de prévia 
autorização do órgão deliberativo municipal; ----------------------- 
• Considerando que de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 
4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5 A/2002, de 11 de Janeiro, o 
Órgão Executivo Municipal pode, no âmbito de apoio a ações de 
interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos; --------------------- 
• Considerando, igualmente, que, nos termos do disposto na alínea. 
b), do nº 4, do artigo. 64º, da referida Lei nº 169/99, compete à 
Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, recreativa ou outra; ------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a 
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
f) Que seja reconhecido o interesse público relevante do projeto 
apresentado e, nessa justa medida, seja concedido o apoio municipal 
à iniciativa apresentada, mediante a aprovação da promessa de 
constituição, do direito de superfície, a título gratuito, para a 
construção do centro logístico e das unidades de produção agro-
industrial, conforme representação gráfica da planta provisória do 
referido prédio; --------------------------------------------------- 
g)  Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato 
promessa de constituição do direito real em causa, sobre o prédio 
urbano atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Chaves sob o n.º 3358, e inscrito na matriz predial da freguesia de 
Outeiro Seco sob o artigo 3193º, bem como sobre os artigos rústicos 
2782º, 2783º, 2784º, 2786º, 2788º, 1627º e 2785, daquela freguesia, 

                                                           
18 Prédio que na presente data ainda não é propriedade do Municipio, 
mas, já existe acordo para a sua aquisição. ------------------------ 
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a serem objeto de anexação, a favor da sociedade “GFW – Growing 
Fresh Orld, S.A.; -------------------------------------------------- 
h) Que a constituição do direito de superfície, mediante a 
celebração do título constitutivo adequado – escritura – seja 
devidamente formalizado logo que sejam conquistados todos os 
pressupostos indispensáveis para o efeito, nomeadamente, a obtenção 
de autorização administrativa por parte do órgão deliberativo 
municipal; --------------------------------------------------------- 
i) Para o efeito, deverá ser elaborada proposta de constituição de 
direito de superfície, a favor da empresa em causa, mediante o 
recurso a figura do ajuste direto, em face do interesse relevante 
deste projeto, proposta essa que deverá ser instruída com caderno de 
encargos disciplinador das obrigações do superficiário e fundeiro e, 
sumariamente, previstas na minuta do contrato promessa ora em 
apreciação, minuta de escritura de constituição do direito de 
superfície ora prometido e planta definitiva com a delimitação das 
áreas a ocupar com as construções, em vista à sua análise, discussão 
e votação, em sede da última sessão ordinária do órgão deliberativo 
municipal a ter lugar durante o corrente ano; ---------------------- 
j) Que seja, legitimando, desde já, o Presidente da Câmara ou o 
seu substituto legal a outorgar no respectivo contrato promessa; --- 
k) Por fim, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 
por parte do executivo camarário, dever-se-á proceder à notificação 
da interessada, ao abrigo dos Artigos 68º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 
Chaves, 05 de setembro de 2012. ------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Minuta Contrato Promessa de Constituição de Direito de Superfície -- 
Entre: ------------------------------------------------------------- 
Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 
Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e com 
poderes para o acto, conforme o disposto nas alíneas a), do n.º1 e 
h), do n.º2, do art. 68º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e adiante designado PRIMEIRO OUTORGANTE. --------------------------- 
E ------------------------------------------------------------------ 
“GFW Growing Fresh World, S.A.”, com sede no Edifício de Código de 
Barras, Zona Industrial, Avenida do Mercado Abastecedor, n.º 14, 
freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, com o número único de 
Identificação de Pessoa Colectiva e de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial 510324037, com o capital social de cinquenta mil 
euros, representada por __________________, ___________, natural da 
freguesia de ________________, residente na Rua_____________, 
freguesia de ____________, Concelho de _________, que outorga na 
qualidade de administrador da referida sociedade anónima qualidade e 
poderes que verifiquei por consulta da Certidão Permanente no sítio 
da internet www.portaldaempresa.pt, no dia treze de julho de dois 
mil e doze, adiante designado SEGUNDO OUTORGANTE. ------------------ 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato promessa de 
constituição de direito de superfície, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e, no que for omisso, pela legislação aplicável: --------- 
Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 
(Identificação do imóvel) ------------------------------------------ 
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1. O primeiro outorgante é proprietário e legítimo possuidor do 
prédio urbano composto por terreno destinado a construção, com a 
área de 86.245,47m2 (oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco 
virgula quarenta e sete metros quadrados), sito em Vale de Salgueiro 
e Campo de Queimado, freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o  
n.º 3558/20070131, e inscrito na respetiva matriz predial com o 
artigo 3193, com o valor patrimonial de € 399.880,00 (trezentos e 
noventa e nove mil, oitocentos e oitenta euros). ------------------- 
2. O imóvel descrito no número antecedente irá ser objeto de 
transformação fundiária, sendo-lhe anexados os seguintes prédios 
rústicos, a saber: ------------------------------------------------- 

Freguesia de Outeiro Seco 
Artigo Matricial 

Descrição da CRP 
Área 
(m2) 

2782º 3166 1.490 
2783º 3279 1.490 
2784º 3159 1.600 
2786º 1018 7.020 
2788º 3280 528 
1627º 3143 549 
2785º 4294 1.350 

3. Aquando da conclusão da supra referida transformação – processo 
de anexação de prédios – o prédio urbano em causa ficará com a área 
de 100.272,47 m2 (cem mil duzentos e setenta e dois virgula quarenta 
e sete metros quadrados). ------------------------------------------ 
Cláusula Segunda --------------------------------------------------- 
(Objecto) ---------------------------------------------------------- 
1. O primeiro outorgante promete constituir sobre o imóvel 
identificado na cláusula anterior, a favor do segundo outorgante, 
direito de superfície tendo por objecto a construção de um centro 
logístico e quarenta unidades individuais de produção 
agroindustrial, nos termos da proposta por aquele apresentada. ----- 
2. O direito de superfície prometido, incidirá sobre toda a parcela 
acima identificada, representada na planta em anexo, ficando a 
ocupação pela superficiária limitada às parcelas delimitadas a cor 
preta e às áreas necessárias à implantação das construções. -------- 
3. Na restante área do prédio, a ser objeto de constituição do 
direito de superfície, o primeiro outorgante reserva-se o direito de 
a utilizar caso dela necessite, designadamente para a realização de 
infraestruturas ou expansão urbana, sem que tenha que pagar qualquer 
indemnização ao segundo outorgante e obter qualquer consentimento 
deste, seja a que titulo for. -------------------------------------- 
Cláusula Terceira -------------------------------------------------- 
(Obrigações) ------------------------------------------------------- 
1. O primeiro outorgante promete submeter à apreciação, discussão e 
votação do órgão deliberativo municipal, em sede da sua última 
sessão ordinária do corrente ano, Proposta do executivo camarário 
instruída com caderno de encargos disciplinador das obrigações do 
superficiário e fundeiro, prevendo o prazo de duração do contrato, 
previsivelmente não inferior a 50 anos, as eventuais renovações, as 
condições de extinção, as obrigações do superficiário. ------------- 
2. Tal proposta será instruída, também, com minuta da escritura do 
contrato ora prometido, o qual deverá ser formalizado em prazo a 
acordar entre as partes contratantes, logo que estejam reunidas as 
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condições jurídico administrativas indispensáveis, designadamente, a 
obtenção da autorização do referido órgão deliberativo municipal. -- 
3. O segundo outorgante promete respeitar e dar cumprimento às 
condições que vierem a ser fixadas no caderno de encargos, 
designadamente os prazos de apresentação dos projetos de 
licenciamento das construções e os prazos e condições da sua 
execução, em vista à sua aprovação pelo primeiro outorgante nos 
termos do respetivo regime jurídico da urbanização e da edificação e 
demais legislação que for aplicável. ------------------------------- 
4. O Segundo outorgante promete, ainda, de imediato, proceder à 
apresentação das candidaturas ao financiamento por fundos 
comunitários, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, nos 
termos, sumariamente, apresentados no projeto da ação apresentada ao 
primeiro outorgante, e que justificou e deu origem à celebração do 
presente contrato promessa. ---------------------------------------- 
Cláusula Quarta ---------------------------------------------------- 
(Valor) ------------------------------------------------------------ 
1. O direito de superfície será constituído a título gratuito, 
tendo em consideração o relevante interesse do projeto para o 
Concelho. ---------------------------------------------------------- 
2. São da responsabilidade do segundo outorgante todos os impostos 
e taxas que sejam devidos e incidam quer sobre o prédio urbano 
objecto do direito de superfície, quer sobre a obra edificada. ----- 
Cláusula Quinta ---------------------------------------------------- 
(Pacto de Aforamento) ---------------------------------------------- 
1. Os contraentes poderão exigir a execução específica do presente 
contrato, nos termos do artigo 830º. do Código Civil e demais 
legislação aplicável. ---------------------------------------------- 
2. Em caso de incumprimento do presente contrato serão aplicáveis 
as sanções previstas na lei geral para o efeito, sem prejuízo do 
direito de execução específica previsto no número antecedente. ----- 
Cláusula Sexta ----------------------------------------------------- 
(Foro) ------------------------------------------------------------- 
Para dirimir qualquer litígio emergente do presente contrato, serão 
exclusivamente competente o tribunal da comarca de Chaves, com 
expressa renúncia a quaisquer outros. ------------------------------ 
Cláusula Sétima ---------------------------------------------------- 
(Anexos) ----------------------------------------------------------- 
Constituem anexos ao presente contrato, dele fazendo parte 
integrante depois de rubricados pelas partes contraentes, os 
seguintes documentos: ---------------------------------------------- 
a) Anexo I – Planta com a delimitação física dos prédios objeto de 
direito de superfície, e da área a ocupar com as construções. ------ 
b) Anexo II – Estudo/Plano de ação apresentado pela GFW, S.A. ----- 
O presente contrato é feito em duplicado, ambos valendo como 
originais, os quais vão ser assinados pelos Outorgantes, sendo um 
exemplar entregue a cada uma das partes. --------------------------- 
Chaves, ___ de __________de 2012. ---------------------------------- 
O PRIMEIRO OUTORGANTE ---------------------------------------------- 
O SEGUNDO OUTORGANTE ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
2.6 PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, 
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DE 30 DE DEZEMBRO. PROFESSORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 
ATIVIDADE FÍSICA SÉNIOR 2012/2013.INFORMAÇÃO Nº 162 / SJD Nº 22/ 
2012 --------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------  
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B 
/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de 
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte. 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. ------------------------------------------------------ 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------  
a)Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; --------  
b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar -----  
1.É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços de Professores para o 
desenvolvimento do Projeto de Atividade Física Sénior, para vigorar 
durante o ano letivo de 2012/2013, revestindo a natureza de tarefa.- 
2.Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é de 4950€.- 
3.Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
4.Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5.Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
6. Na sequência de consulta efetuada, nos termos e para os efeitos 
do disposto na alínea a), do n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), à entidade gestora da 
mobilidade especial, verifica-se a inexistência de pessoal em 
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa, conforme declaração emitida por 
aquela entidade gestora, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente proposta. ----------------------------------------- 
7.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
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que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.25.99.  ----------------------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços de Professores para o 
desenvolvimento do Projeto de Atividade Física Sénior, para vigorar 
durante o ano letivo de 2012/2013, encontrando-se, no caso 
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------- 
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
sugerir a seguinte metodologia:  ------------------------------------ 
a) O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para 
deliberação; ------------------------------------------------------- 
b)Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração superior.  ----------------------------------------- 
Chaves, 20 de Agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Técnico Superior, ------------------------------------------------ 
(Maciel Duque) ----------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.20 ----------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento. 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 

 
2.7 PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 
ESTABELECIMENTOS DO ENSINO BÁSICO. ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, 
DE 30 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO/DDSC - Nº165 – SE Nº 62/201 ---------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de 
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte. 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 
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municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a)Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------- 
b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
1.Nos termos do disposto na cláusula nº. 3 do contrato e no nº. 2 da 
clausula nº. 5 do respetivo caderno de encargos, o contrato em 
apreciação, celebrado no pretérito dia 13 de Setembro de 2010, tem a 
duração de 1 ano podendo o seu prazo de vigência ser sucessivamente 
prorrogado até ao limite máximo de 3 anos, em conformidade com o 
artigo 48º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------- 
2.Neste contexto é intenção do Município de Chaves renovar o 
contrato de aquisição de serviços para fornecimento de refeições aos 
estabelecimentos do ensino básico, com a empresa UNISELF – Sociedade 
de Restaurantes Públicos e Privados, S.A, para vigorar durante o ano 
letivo de 2012/2013. ----------------------------------------------- 
3.Sendo certo que os encargos financeiros estabelecidos no início do 
contrato correspondiam ao valor de 190 738,80 (cento e noventa mil 
setecentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos), correspondem, 
a partir do ano letivo 2011/2012, ao valor total de 171 664,92 
(cento e setenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro euros e 
noventa e dois cêntimos), perfazendo o valor unitário, por refeição, 
de 1,22 (um euro e vinte e dois cêntimos). ------------------------- 
4.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02022599. -------------------------------------------------- 
5.Por último, atendendo ao disposto no artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro, foi dado cumprimento à redução 
remuneratória prevista no n.º 1, do art. 19º, do mesmo diploma 
legal, conforme fotocópia da informação que se anexa. -------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
delibere no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4 e no 
n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, 
parecer prévio favorável relativamente à renovação do contrato de 
aquisição de serviços para fornecimento de refeições aos 
estabelecimentos do ensino básico, com a empresa “UNISELF – 
Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A, para vigorar 
durante o ano letivo de 2012/2013, encontrando-se, no caso 
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
Chaves, 27 de Agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Coordenador Técnico, --------------------------------------------- 
(José Carlos dos Santos silva) ------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.28 ----------------------------------- 
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Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento. 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 
 
2.8 PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS 
SINFÓNICOS, PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2012 INFORMAÇÃO Nº171/SAC 
Nº14/2012 ---------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------- 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. -------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------- 
b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de prestação de serviços a celebrar --------------- 
1. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de 
prestação de serviços de realização de espetáculos musicais 
sinfónicos com a Orquestra do Norte (ON), para vigorar durante 2012. 
2. Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 
causa é 10.500 euros (Dez mil e quinhentos euros), repartidos 
equitativamente por 2 concertos num total de 5.250 euro (Cinco mil 
duzentos e cinquenta euros) por concerto. -------------------------- 
3. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços 
em causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto com 
consulta à Orquestra do Norte, com base no disposto, sobre a 
matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------------------------- 
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4. Atendendo à natureza do objeto dos contratos de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
6. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, os contratos de prestação de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.20.01. ----------------------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração dos 
contratos de prestação de serviços de realização de espetáculos 
musicais, para vigorar durante 2012, encontrando-se, no caso 
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------- 
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
de sugerir a seguinte metodologia: --------------------------------- 
a) O seu encaminhamento a próxima reunião de câmara para 
deliberação; ------------------------------------------------------- 
b) Posteriormente dê-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior -------------------------------------------- 
Chaves, 5 setembro de 2012 ----------------------------------------- 
O Assistente técnico ----------------------------------------------- 
(José Alberto da Conceição Ribeiro) -------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.05----------------------------------- -  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Delgado.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 
 
2.9. REDUÇÃO DE CONCERTOS A REALIZAR PELAS BANDAS FILARMÓNICAS DO 
CONCELHO DE CHAVES, PREVISTOS NO PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO 
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCERTOS MUSICAIS NO 
CONCELHO DE CHAVES”, PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2012 INFORMAÇÃO 
Nº169/SAC Nº12/2012 ------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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1.INTRODUÇÃO  -------------------------------------------------------  
A cinco de março de 2012, foi presente em reunião da Câmara 
Municipal e alvo de deliberação favorável, o pedido de parecer 
prévio para a celebração dos contratos de prestação de serviços de 
realização de espetáculos musicais, para vigorar durante o ano de 
2012, por parte das bandas filarmónicas do Concelho de Chaves.  -----  
Posteriormente, foi aberto o procedimento para a apresentação das 
propostas por parte dos interessados, e elaborado um contrato 
escrito com ambas as partes, em que o objeto da prestação de serviço 
era a realização de 4 concertos ao longo do ano,de acordo com as 
datas estabelecidas para cada um dos 6 (seis) lotes de concertos 
(Ver quadro 1), cujo encargo total era de 12.000€ (doze mil euros) 
isentos de IVA, sendo que o valor de cada concerto seria de 3.000€ 
(três mil euros). 

Quadro 1 ----------------------------------------------------------- 
2.PARECER ---------------------------------------------------------- 
2.1 - Apôs a avaliação da agenda cultural, e havendo um excesso de 
concertos, ambas as partes, de acordo com o artº 311 do código dos 
contratos públicos, o Município de Chaves e a Banda Musical de 
Rebordondo, Banda Musical de Vila Verde da Raia, Banda Musical da 
Torre de Ervededo e Banda Musical de Loivos, concordam com a redução 
de um concerto previsto para ser realizado por cada umas das bandas 
referidas no dia 16 de setembro de 2012. Esta redução consubstancia 
uma redução do encargo previsto referente a prestação de serviço no 
valor de 3.000€ a cada uma das bandas supra citadas, desta forma o 
valor da prestação de serviço será de 9.000€.  ----------------------  
2.2 – Por lapso o contrato estabelecido com a Banda de Outeiro Seco 
refere que o valor da prestação de serviços a realizar pelos mesma 
num total de 12.000€ são Isentos de IVA. Tal facto carece de ser 
corrigido, dado que, a referida Banda Musical de Outeiro Seco não se 
encontra Isenta do pagamento de IVA. ------------------------------- 
3.CONCLUSÃO FINAL:  -------------------------------------------------  
Tendo em consideração o expresso nos pontos anteriores, sou então de 
propor ao Chefe desta Divisão, Eng.º Carlos Manuel França dos 
Santos, para que este, se assim o entender, a submeta ao Senhor 
Diretor de Departamento de Coordenação Geral Dr. Marcelo Caetano 
Martins Delgado, no sentido deste, a colocar à consideração superior 
do Senhor Presidente da Câmara Dr. João Gonçalves Martins Batista, 
tendo em vista a eventual correção dos contratos estabelecidos com 
as Bandas supra referidas no âmbito  da prestação de serviços 
contratados.  -------------------------------------------------------  
4.PROPOSTA / DECISÃO:  ----------------------------------------------  
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
sugerir a seguinte metodologia:  ------------------------------------  
•O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação;   
•Posteriormente o encaminhamento deste processo para o Departamento  

Atuações a Realizar em 2012

1 2 3 4
Banda

LOTE nº1 Banda Municipal Flaviense “os Pardais” 16 Abril 8Julho 17 Agosto 14 Setembro

LOTE nº2 13 Julho 6 Julho 3 Agosto 16 Setembro

LOTE nº3 Banda Musical de Vila Verde da Raia 25 Março 25 Abril 27 Julho 16 Setembro 

LOTE nº4 Banda Musical de Outeiro Seco 25 Abril 15 Junho 8 Julho 24 Agosto

LOTE nº5 8 Julho 10 Agosto 7 Setembro 16 Setembro 

LOTE nº6 Banda Musical de Loivos 21 Junho 20 Julho 31 Agosto 16 Setembro 

Banda Musical de Rebordondo

Banda Musical da Torre de Ervededo
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Coordenação Geral, de modo a que este, através da sua Divisão com 
competências atribuídas para o efeito dê seguimento ás correções dos 
contratos,  ---------------------------------------------------------  
•Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira.  --------------------------------------------------------  
À consideração Superior  --------------------------------------------  
Chaves, 5 setembro de 2012  -----------------------------------------  
O Assistente técnico  -----------------------------------------------  
(José Alberto da Conceição Ribeiro)  --------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.05----------------------------------- -  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Delgado.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.09.05. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.09.05. -------------------------------------------------------- 
À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 

XIII 
DIVERSOS 

 
 
1.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO EM VILA 
VERDE DA RAIA. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA COSTA. INFORMAÇAO Nº 
113/GTF/12. PARA RATIFICAÇÃO. -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 9324/12, datado de 
21-08-2012, em nome do Sr. José Carlos da Costa, contribuinte n.º 
203979137, o qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-
de-artifício no Largo 13 de Dezembro, povoação e freguesia de Vila 
Verde da Raia, deste concelho. ------------------------------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 03/09/2012 ----------------------------------------------------- 
01:00 – 01:15 h ---------------------------------------------------- 
Legislação em vigor: ----------------------------------------------- 
O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado 
ao disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 
de 14 de Janeiro, os quais se enumeram: ---------------------------- 
1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------ 
2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 
durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou 
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número 
anterior, está sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2012, vigora de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 196/2012 de 22 de Junho). ----------------------- 
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Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.2 – espaços agrícolas e 
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN); ----------- 
O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 
habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M.-
Pirotécnica, LDA.” (Declaração em anexo). -------------------------- 
A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por área 
agrícola com vegetação herbacea (espaço rural) de baixa a moderada 
perigosidade (carta e fotos em anexo); ----------------------------- 
A zona envolvente caracteriza-se por zonas de cultivo e solo urbano 
apresentando baixa perigosidade (carta em anexo); ------------------ 
Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana 
(Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde será 
lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de 
largura mínima não inferior a 50 metros; --------------------------- 
Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; --------- 
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 
florestais. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior -------------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
Requerimento referido na informação supra; ------------------------- 
Declaração da firma “A.M.-Pirotécnica, LDA..; ---------------------- 
Extrato da planta de ordenamento do plano Director Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
Carta de perigosidade de incêndio florestal; ----------------------- 
Fotos. ------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA AREA DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL, 
ARQT. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.08.28 ------------------------------ 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente da Câmara que remeta o 
presente assunto à reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.08.28 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Autorizo. Á reunião de Câmara para ratificação. --- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 
2012.08.28. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. -------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a 
forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 92, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, com vista 
à sua executoriedade imediata. ------------------------------------- 
 
 
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a 
reunião quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar 
se lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, 
redigi e vou assinar, junto do Presidente. ------------------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                                                                      
__________________________ 

 


