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Nº 15 – Reunião Ordinária  da 
                                     Câmara Municipal  de   Chaves 
                                     Realizada no dia 13 de agosto 
                                     de 2012. -------------------- 

Aos treze dias do mês de agosto do ano dois mil e doze, nesta cidade 
de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho, 
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 
Presidência do Presidente da Câmara, Sr. 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. Dr. Paulo Francisco 
Teixeira Alves, Dra. Ana Maria Rodrigues Coelho e comigo, Marcelo 
Caetano Martins Delgado, Director de Departamento de Coordenação 
Geral. ------------------------------------------------------------- 
 
 
Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 
horas e vinte minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 
dia previamente elaborada e datada de oito de agosto do corrente 
ano. --------------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
I - AUSÊNCIA DO VEREADOR, ARQTO. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. - 
O Sr. Vereador Arqto. Carlos Augusto Castanheira Penas, 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. ------------------------------------------------------------- 
 
 
II - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL. ----------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara começou por dar conhecimento ao Executivo 
Municipal sobre os seguintes assuntos relacionados com a Atividade 
Municipal: --------------------------------------------------------- 
- Reunião com a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes - Sobre 
este assunto, o Presidente da Câmara informou o Executivo Camarário 
que, no pretérito dia 18 de julho, se realizou uma reunião de 
trabalho da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes, contando 
com a presença da Comissão Diretiva do ON2, tendo em vista aferir a 
execução dos programas comunitários. ------------------------------- 
Foi ainda apresentada a reprogramação do QREN. --------------------- 
- Inauguração das Novas Avenidas - Sobre este assunto, o Presidente 
da Câmara informou o Executivo Camarário que, no pretérito dia 27 de 
julho, foram inauguradas as novas Avenidas - Avenida Marechal Costa 
Gomes e Dr. Júlio Montalvão Machado, localizadas na rodovia de 
acesso à A24, entre a rotunda do Casino e o Centro de Saúde nº 2 de 
Chaves -. ---------------------------------------------------------- 
- Reunião com a EHATB, S.A. - Sobre este assunto, o Presidente da 
Câmara informou o Executivo Camarário que, no pretérito dia 08 de 
agosto, participou numa reunião de trabalho no âmbito da empresa 
EHATB, S.A, tendo sido alcançado um princípio de acordo 
consubstanciado no regresso da empresa ao seu projeto original de 
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“Bragados”, em conformidade com o novo quadro legal, recentemente, 
aprovado sobre a matéria, pela Assembleia da República. ------------ 
Todo o resto dos empreeendimentos e respetivas participações sociais 
será dividido, em partes iguais, na porporção de 1/6, por cada um 
dos Municípios Accionistas que intregram a referida empresa. ------- 
- Reunião com as Águas de Trás os Montes, S.A - Sobre este assunto, 
o Presidente da Câmara informou o Executivo Camarário que, no 
pretérito dia 09 de agosto, participou numa reunião de trabalho no 
âmbito da empresa Águas de Trás os Montes, S.A, tendo sido, em tal 
sede, obtido um principio de acordo, sobre as dividas existentes e 
reconhecidas pela Autarquia e que irão constar num plano de 
pagamentos cuja execução esta ainda condicionada pela aprovação e 
operacionalização do Programa “Programa de Apoio Especial Local”. -- 
O referido plano de pagamentos, considerando os seus efeitos 
plurianuais, deverá ser sancionado pelo Órgão Deliberativo 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
  
 
III - ANALISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA 
ORDEM DO DIA, AO ABRIGO DO ARTIGO 83º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO, E ULTERIORES ALTERAÇÕES. --------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo 
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, e nos termos do 
regimento em vigor, reconheça a urgência de deliberação sobre o 
assunto abaixo indicado: -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
1. PEDIDO DE VISTORIA TÉCNICA - CÉSAR TORRES FÉLIX - PEDIDO DE 
VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE - RUA DE SANTO ANTÓNIO Nº 82/84 
– SANTA MARIA MAIOR. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução 
dos referidos assuntos. -------------------------------------------- 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
 
1. ATAS: 
 
 
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Chaves, realizada em 16 de julho de 2012. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ----------------------------------- 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
 
2.1. XI CONCENTRAÇÃO MOTARD, A REALIZAR NOS DIAS 27, 28 E 29 DE 
JULHO DE 2012. - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA DE USO PRIVATIVO. 
DESPACHO Nº 38/GAPV/2012. ------------------------------------------ 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
I – Justificação --------------------------------------------------- 
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Considerando que o Clube Motard de Chaves, com sede na Travessa do 
Caneiro, em Chaves, veio, através de requerimento com registo de 
entrada nos serviços administrativos desta Autarquia nº 7695, de 
2012/07/05, solicitar autorização para a realização da XI 
Concentração Motard, a realizar nos próximos dias 27,28 e 29 do 
corrente mês; ------------------------------------------------------ 
Considerando que a realização de tal concentração, e para o local 
requerido, já vem acontecendo há alguns anos; ---------------------- 
Considerando que a iniciativa que o Clube Motard de Chaves pretende 
levar a efeito, e para o fim em vista, é de reconhecido interesse 
para o desenvolvimento local, sendo certo que tal Concentração de 
Motards envolve um conjunto de atividades que trazem à cidade de 
Chaves milhares de visitantes que alteram o normal funcionamento da 
mesma; ------------------------------------------------------------- 
Considerando, ainda, que a realização de tal evento implica, 
necessariamente, uma área de acesso restrito aos motards inscritos, 
a qual é delimitada por este Município, e circunscreve-se à ocupação 
entre o Largo de S. Roque e a Ponte de S. Roque, sendo, para o 
efeito, a mesma vedada ao trânsito nesses dias; -------------------- 
Considerando, nesta justa medida, que, no pretérito dia 26/06/2012, 
veio a ser emitida licença de uso privativo nº 31/2012, a favor de 
Leopoldina Monteiro dos Santos, para a instalação de uma “Roulotte – 
Caravana de Restauração “ na Alameda da Galinheira – lugar nº 3, 
freguesia da Madalena, em Chaves; ---------------------------------- 
Considerando que a referida licença, emitida a título precário e 
para o fim acima indicado, permite a utilização privativa de uma 
parcela dominial numa área que irá ser reservada e circunscrita à 
realização da Concentração de Motards; ----------------------------- 
Considerando que, sempre que ocorram eventos em que se preveja a 
aglomeração de público, pode a câmara municipal alterar os locais e 
horários de venda ambulante, bem como os seus condicionamentos, nos 
termos do disposto no art. 13º e nº 1, do art.34º, do Regulamento de 
Venda Ambulante em vigor neste concelho; --------------------------- 
Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo como 
credencial legal o disposto no n.º 3, do Artigo 68º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sempre que o 
exijam circunstâncias excecionais e urgentes e não seja possível 
reunir extraordinariamente a Câmara, pode o Presidente praticar 
quaisquer atos da competência desta, ficando, todavia, estes 
sujeitos a ratificação, na primeira reunião do executivo realizada 
após a sua prática; ------------------------------------------------ 
Considerando que, no caso individual e concreto ora em apreciação, 
se encontram reunidos todos os pressupostos legais decorrentes da 
aplicação de tal norma, a saber: ----------------------------------- 
• Urgência da situação em face dos factos anteriormente 
descritos; --------------------------------------------------------- 
• Impossibilidade de realização, em tempo útil, de uma reunião 
extraordinária do executivo municipal, tendo em linha de conta a 
urgência na tomada de decisão – data do início da realização de tal 
evento “Concentração de Motards” -; -------------------------------- 
II – Do Despacho em sentido estrito -------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito 
anteriormente expostas, determino o seguinte: ---------------------- 
a) A suspensão dos efeitos da licença de uso privativo nº 31/2012, 
nos dias 26, 27 e 28 de Julho de 2012, não podendo o respetivo 
titular desenvolver a atividade de venda ambulante na área 
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delimitada e circunscrita à realização do evento associado à 
Concentração de Motards; ------------------------------------------- 
b) Para o efeito, o titular da licença de uso privativo nº 
31/2012, poderá, transitoriamente, nos dias indicados na alínea 
anterior, desenvolver a atividade de venda ambulante num local a 
indicar pelos serviços técnicos municipais; ------------------------ 
c) Por último, deverá o presente assunto ser agendado para a 
próxima reunião ordinária do executivo municipal, ao abrigo do 
disposto no nº 3, do art. 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro e 
ulteriores alterações, com vista à obtenção da necessária e 
competente ratificação da presente decisão. ------------------------ 
Chaves, 17 de Julho de 2012 ---------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
17.07.2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES 
E A JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRAS. PROPOSTA N.º 75/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 Moreiras, contribuinte 
n.º 566881750, veio, através de requerimento datado do pretérito dia 
10/07/2012, 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 a instalação de 
uma casa mortuária; ------------------------------------------------ 
2. Considerando que o prédio designado por “Escola Primária de 
Moreiras“, destinado a escola primária, sito em Moreiras, freguesia 
de Moreiras, concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva 
matriz sob artigo U – 369º, a favor do Município de Chaves, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 
827/20100906, da referida Freguesia; ------------------------------- 
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 a necessidade por parte da Junta de Freguesia de 
Moreiras de ocupar o referido espaço se relaciona diretamente com o 
desenvolvimento de atividades de âmbito social, as quais constituem 
uma mais valia para o enriquecimento da população em geral; -------- 
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. --------------------------------------------------------- 
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II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 
Considerando, que, nos termos do disposto na alín. b), do nº 6, do 
art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe 
foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 
Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias. ---- 
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 celebração do contrato de comodato entre 
o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Moreiras, tendo como 
objeto o prédio atrás identificado, 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 Moreiras, através da 
emissão da competente notificação. --------------------------------- 
Chaves, 6 de agosto 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 O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA 
DE FREGUESIA DE MOREIRAS ------------------------------------------- 
Entre 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.º 1 e 
h), do n.º 2, 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 Moreiras, pessoa coletiva n.º 566881750, com 
sede na __________________, freguesia de Moreiras, concelho de 
Chaves, representada neste ato por_______________, com poderes para 
o ato e adiante designado por segundo outorgante ou comodatário. --- 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 
Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
(Identificação do imóvel) ------------------------------------------ 
O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel designado por 
“Escola Primária de Moreiras“, destinado a escola primária, sito em 
Moreiras, freguesia de Moreiras, concelho de Chaves, que se encontra 
inscrito na respetiva matriz sob artigo U – 369º, a favor do 
Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Chaves com o n.º 827/20100906, da referida Freguesia. ----------- 
Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
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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 para a instalação de uma 
casa mortuária e o desenvolvimento de atividade de apoio à respetiva 
Paróquia, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do 
Código Civil, 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 prédio, designadamente, dando integral cumprimento 
às seguintes prescrições: ------------------------------------------ 
a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, 
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; ---------------------------------------- 
d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 
para a realização de eventos de interesse público municipal, 
nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 
coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. -------------------- 
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. --------------------------------------------------------- 
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 10 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 -------------------------------------------------------- 
(Resolução do contrato) -------------------------------------------- 
1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3.ª. ------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
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artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte. ------------------------------------------ 
Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 
(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura. -------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 
(Disposição final) ------------------------------------------------- 
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no artigo 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, com os votos contra dos 
Vereadores do Partido Socialista, Eng. Nuno Artur Esteves Ferreira 
Rodrigues e Dr. José Fernando Carvalho Montanha, aprovar a referida 
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-
se. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
2.3. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES 
E A ASSOCIAÇÃO “CHAVES SOCIAL”. PROPOSTA N.º 76/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 associação “Chaves Social”, veio solicitar a 
colaboração deste Município, centrada na cedência, a título de 
comodato, dos prédios abaixo identificados – ponto nº 2 – a fim de 
que a mesma se sirva deles para fins de interesse público e social, 
muito concretamente, para a realização de atividades catequéticas e 
de dinamização social, conforme descrito na Informação/Proposta n.º 
67 – DDSC/SPDC n.º 1/2012; ----------------------------------------- 
2. Considerando que se pretende a cedência: ------------------------ 
a)  Do prédio designado por “Centro de Convívio de Dadim”; -------- 
b) Do prédio “Escola Primária de Campo de Cima”, sito em Campo de 
Cima, freguesia da Madalena, concelho de Chaves, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 1032 - P, de natureza urbana, a favor 
do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Chaves sob o n.º 881; ----------------------------------- 
c) Do prédio urbano sito no Bairro da Fonte, aldeia de Rebordondo, 
freguesia de Anelhe, concelho de Chaves, composto por R/Chão e 1º 
andar, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 118º, de natureza 
urbana, a favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Chaves sob o n.º 00454/050595; --------------- 
d) Do prédio urbano sito na Rua Cândido Sotto Mayor, 45 e 47, 
freguesia da Madalena, concelho de Chaves, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 39º, de natureza urbana, a favor do Município de 
Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob 
o n.º 166. --------------------------------------------------------- 
3. Considerando que um dos prédios em causa, muito concretamente, o 
“Centro de Convívio de Dadim”, de acordo com as informações que 
foram prestadas pela unidade responsável pelo património municipal, 
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ainda se encontra omisso junto das entidades administrativas 
competentes – conservatória do registo predial e finanças -; ------- 
4. Considerando que, por força do disposto nos art.s 1129º e ss, do 
Código Civil, não se afigura possível a cedência em regime de 
comodato do referido prédio, pelo que a pretensão formulada pela 
Associação “Chaves Social”, relativamente ao imóvel designado por 
“Centro de Convívio de Dadim”, não poderá merecer o acolhimento por 
parte desta Autarquia Local. --------------------------------------- 
5. Considerando que a cedência em regime de comodato é possível em 
termos legais, relativamente aos demais imóveis; ------------------- 
6. Considerando que os referidos espaços se encontram devolutos, não 
se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter necessidade 
dos mesmos; -------------------------------------------------------- 
7. Considerando que a necessidade por parte da Associação “Chaves 
Social” de ocupar os referidos prédios se relaciona diretamente com 
o desenvolvimento de atividades de âmbito social, as quais 
constituem uma mais valia para o enriquecimento da população em 
geral; ------------------------------------------------------------- 
8. 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; --------------------------------------- 
9. 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; ----------------------------------------------- 
10. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na 
resolução deste problema, em benefício da população em geral deste 
concelho e da região. ---------------------------------------------- 
II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 
1. 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 aqueles que 
prossigam fins de interesse público, podendo tal apoio revestir, se 
esse for o caso, a cedência de bens móveis; ------------------------ 
2. Considerando, igualmente, que, nos termos do disposto na alín. 
b), do nº 4, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redação que lhe foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, recreativa ou outra. -------------------- 
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 praticada decisão administrativa consubstanciada na 
intenção de indeferir, parcialmente, a pretensão formulada pela 
requerente relativamente à celebração do contrato de comodato tendo 
como objeto o prédio designado por “Centro de Convívio de Dadim”, 
uma vez que o mesmo ainda se encontra omisso junto das entidades 
administrativas competentes – conservatória do registo predial e 
finanças -; -------------------------------------------------------- 
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b) 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 à ora peticionária vir ao procedimento, por 
escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 
entretanto exarado; ------------------------------------------------ 
c) Simultaneamente, que seja autorizada a celebração de contratos de 
comodato entre o Município de Chaves e a Associação “Chaves Social”, 
tendo como objeto, respetivamente, os seguintes prédios: ----------- 
i. Do prédio “Escola Primária de Campo de Cima”, sito em Campo de 
Cima, freguesia da Madalena, concelho de Chaves, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 1032 - P, de natureza urbana, a favor 
do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Chaves sob o n.º 881; ----------------------------------- 
ii. Do prédio urbano sito no Bairro da Fonte, aldeia de Rebordondo, 
freguesia de Anelhe, concelho de Chaves, composto por R/Chão e 1º 
andar, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 118º, de natureza 
urbana, a favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Chaves sob o n.º 00454/050595; --------------- 
iii. Parte do prédio urbano sito na Rua Cândido Sotto Mayor, 45 e 47, 
freguesia da Madalena, concelho de Chaves, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 39º, de natureza urbana, a favor do Município de 
Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob 
o n.º 166, e devidamente demarcada em cor amarela na planta em anexo 
à presente proposta. ----------------------------------------------- 
d)  Aprovar as matrizes de contratos de comodato, contendo as 
cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 
signatárias que seguem em anexo à presente proposta, legitimando 
simultaneamente o Presidente da Câmara a outorgar, em representação 
do Município de Chaves, os mencionados contratos de comodato; ------ 
e) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da associação “Chaves Social”, através da 
emissão da competente notificação. --------------------------------- 
Chaves, 6 de agosto de 2012. --------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: As referidas minutas de contratos de comodato. ----------- 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 
ASSOCIAÇÃO “CHAVES SOCIAL”------------------------------------------ 
Entre---------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste acto 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 por primeiro outorgante ou comodante, 
devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ 
de 2012.------------------------------------------------------------ 
e ------------------------------------------------------------------ 
A associação “Chaves Social”, Instituição Particular de 
Solidariedade Social, contribuinte n.º _____________, com sede na 
_______________, representada neste acto pelo Presidente da direção, 
_________________, e com poderes para o ato, devidamente autorizado 
por deliberação de ___ de _________ de 2012, e adiante designado por 
segundo outorgante ou comodatário,---------------------------------- 
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É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 
Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 
(Identificação do Imóvel)------------------------------------------- 
O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel – prédio urbano -, 
sito no Bairro da Fonte, aldeia de Rebordondo, freguesia de Anelhe, 
concelho de Chaves, composto por R/Chão e 1º andar, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 118º, de natureza urbana, a favor do 
Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Chaves sob o n.º 00454/050595.----------------------------------- 
Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 
(Objecto)----------------------------------------------------------- 
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 para fins diretamente 
relacionados com o seu objeto social, muito concretamente, o 
desenvolvimento de atividades no âmbito da promoção do 
desenvolvimento social, no combate à pobreza e exclusão social de 
grupos populacionais considerados mais vulneráveis no Concelho de 
Chaves, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do 
Código Civil, 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, 
electricidade e outros da mesma natureza;--------------------------- 
d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 
para a realização de eventos de interesse público municipal.-------- 
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.---------------------------------------------------------- 
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 dez 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 recepção, dirigida à outra 
parte contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do 
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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--------------------------------------------------------- 
(Resolução do Contrato)--------------------------------------------- 
1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª.--------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte.------------------------------------------- 
Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 
(Entrada em Vigor)-------------------------------------------------- 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura.--------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 
(Disposição final)-------------------------------------------------- 
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: ______________________________________________ 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 
ASSOCIAÇÃO “CHAVES SOCIAL”------------------------------------------ 
Entre---------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste acto 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 por primeiro outorgante ou comodante, 
devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ 
de 2012.------------------------------------------------------------ 
e ------------------------------------------------------------------ 
A associação “Chaves Social”, Instituição Particular de 
Solidariedade Social, contribuinte n.º _____________, com sede na 
_______________, representada neste acto pelo Presidente da direção, 
_________________, e com poderes para o ato, devidamente autorizado 
por deliberação de ___ de _________ de 2012, e adiante designado por 
segundo outorgante ou comodatário, --------------------------------- 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 
Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 
(Identificação do Imóvel)------------------------------------------- 
1. O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel – prédio 
urbano -, sito na Rua Cândido Sotto Mayor, 45 e 47, freguesia da 
Madalena, concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 39º, de natureza urbana, a favor do Município de Chaves, e 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 
166.------------------------------------------------------------- 
2. O segundo outorgante pretende que lhe seja cedido em regime de 
comodato uma parte do imóvel identificado no número anterior, e 
devidamente demarcada em cor amarela na planta em anexo ao presente 
contrato, e que dele faz parte integrante.-------------------------- 
Cláusula 2ª-------------------------------------------------------- 
(Objecto)---------------------------------------------------------- 
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade do espaço referido no n.º 2, da 
clausula anterior 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 para fins diretamente relacionados com o seu objeto 
social, muito concretamente, o desenvolvimento de atividades no 
âmbito da promoção do desenvolvimento social, no combate à pobreza e 
exclusão social de grupos populacionais considerados mais 
vulneráveis no Concelho de Chaves, nos termos do disposto na alínea 
f) do artigo 1135º do Código Civil, 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, 
electricidade e outros da mesma natureza;--------------------------- 
d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 
para a realização de eventos de interesse público municipal.-------- 
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.---------------------------------------------------------- 
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 dez 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 recepção, 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.------------------------------------------------------- 
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Cláusula 6ª--------------------------------------------------------- 
(Resolução do Contrato)--------------------------------------------- 
1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª.--------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte.------------------------------------------- 
Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 
(Entrada em Vigor)-------------------------------------------------- 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura.--------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 
(Disposição final)-------------------------------------------------- 
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: ______________________________________________ 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 
ASSOCIAÇÃO “CHAVES SOCIAL”------------------------------------------ 
Entre -------------------------------------------------------------- 
O Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste acto 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 por primeiro outorgante ou comodante, 
devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ 
de 2012.------------------------------------------------------------ 
e ------------------------------------------------------------------ 
A associação “Chaves Social”, contribuinte n.º _____________, com 
sede na _______________, representada neste acto pelo Presidente da 
direção, _________________, e com poderes para o ato, devidamente 
autorizado por deliberação de ___ de _________ de 2012, e adiante 
designado por segundo outorgante ou comodatário, ------------------- 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 
Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 
(Identificação do Imóvel)------------------------------------------- 
O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel – “Escola Primária 
de Campo de Cima”, sito em Campo de Cima, freguesia da Madalena, 
concelho de Chaves, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1032 
- P, de natureza urbana, a favor do Município de Chaves, e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 881.-------- 
Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 
(Objecto)----------------------------------------------------------- 
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 
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ao segundo, a fim de que este se sirva dele para fins diretamente 
relacionados com o seu objeto social, muito concretamente, o 
desenvolvimento de atividades no âmbito da promoção do 
desenvolvimento social, no combate à pobreza e exclusão social de 
grupos populacionais considerados mais vulneráveis no Concelho de 
Chaves, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do 
Código Civil, 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, 
electricidade e outros da mesma natureza;--------------------------- 
d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 
para a realização de eventos de interesse público municipal, 
nomeadamente, para a realização de actos eleitorais e/ou referendos, 
coordenados pela Comissão Nacional de Eleições.--------------------- 
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.---------------------------------------------------------- 
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 dez 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 recepção, 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--------------------------------------------------------- 
(Resolução do Contrato)--------------------------------------------- 
1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª.--------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte.------------------------------------------- 
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Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 
(Entrada em Vigor)-------------------------------------------------- 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura.--------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 
(Disposição final)-------------------------------------------------- 
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.  
 
 
2.4. EXTINÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO-PROMESSA DE COMODATO CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO CHAVES SOCIAL, IPSS. - 
PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE USUFRUTO SOBRE LOTE Nº 2, 
SITO NA QUINTA DOS MONTALVÕES, A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CHAVES SOCIAL, 
IPSS. PROPOSTA N.º 78/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 o órgão executivo camarário, em sua reunião 
ordinária realizada no pretérito dia 2011/06/06, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/GAPV/201, consubstanciada na 
celebração de um contrato-promessa de comodato tendo por objeto um 
dos futuros lotes – lote nº 2 – a constituir no âmbito da aprovação 
da operação urbanística de loteamento urbano denominada “Parque de 
Ciência e tecnologia de Chaves” ; ---------------------------------- 
2) Considerando que tal contrato-promessa de comodato veio a ser 
celebrado, entre as partes outorgantes, no dia 4 de julho de 2011; - 
3) Considerando que, na presente data, o lote – lote nº 2 - objeto 
do referido contrato prometido, se encontra perfeitamente 
autonomizado, e constituído no âmbito da aprovação da operação de 
loteamento urbano em causa, sito na denominada “Quinta dos 
Montalvões”, freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves; -------- 
4) Considerando que o referido lote nº 2, se encontra descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 4280/20120629 e 
inscrito na respetiva matriz com o nº 3197-P, e com a área total de 
16183,27m2; -------------------------------------------------------- 
5) Considerando que o objetivo nuclear do contrato-promessa de 
comodato, celebrado entre as partes, centra-se na cedência, a título 
gratuito, do referido lote de terreno – lote nº 2 -, em vista a que 
a comodatária possa levar a efeito a construção de equipamento de 
relevante interesse público para o concelho, muito concretamente, a 
instalação de uma Unidade de Internamento de Cuidados Continuados; - 
6) Considerando que a Associação Chaves Social, IPSS, em vista à 
obtenção do necessário financiamento para a construção de tal 
equipamento poderá ser obrigada a envolver, na concretização de tal 
Projeto, entidades externas à Associação, nomeadamente, através da 
celebração de contrato de arrendamento e ou direito de superfície 



                                                                F. 12 
                                                                  _____________________ 

 

sobre o referido lote, a favor de terceiros, em vista ao 
prosseguimento de tal objetivo; ------------------------------------ 
7) Considerando que o contrato-promessa de comodato pela natureza 
jurídica que lhe está associada não permite dar resposta a tal 
estratégia de atuação, visto que o comodato é um “contrato gratuito 
pelo qual uma das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou 
imóvel, para que se sirva dela, com a obrigação de a restituir”. --- 
II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 
1) Considerando que, nos termos do disposto no art. 13º, da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro, podem os Municípios, no feixe das suas 
atribuições, prosseguir actividades no domínio, entre outras, na 
área da Ação Social; ----------------------------------------------- 
2) Considerando que, nos termos do disposto na alín. f), do nº 1, 
do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 
lhe foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 
Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal pedidos de 
autorização em relação à matéria constante da alín. i), do nº 2, do 
art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro e ulteriores 
alterações1; -------------------------------------------------------- 
III – Da constituição legal do direito de usufruto a favor da 
Associação Chaves Social, IPSS, tendo como objeto o lote nº 2 
integrado no Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves e fixação das 
respetivas condições. ---------------------------------------------- 
1. Face à inadequação jurídica do título contratual celebrado com a 
Associação Chaves Social, IPSS e para o fim em vista, no caso, 
contrato-promessa de comodato, e considerando o relevante interesse 
publico prosseguido com o desenvolvimento do Projeto consubstanciado 
na construção, no lote de terreno em causa – lote nº 2 – de um 
conjunto de equipamentos destinados à instalação de uma Unidade de 
Internamento de Cuidados Continuados, à instalação de uma Unidade de 
Saúde, à instalação de um Centro de Reabilitação (Fisioterapia) e 
ainda à instalação de um Lar Residencial, foi ponderada a revogação, 
por mutuo acordo, do mencionado contrato-promessa de comodato, sendo 
celebrado, em sua substituição, e para o fim em vista, um contrato 
para a constituição legal do direito de usufruto. ------------------ 
2. A legal constituição do direito de usufruto a favor da 
“Associação Chaves Social, IPSS”, nos termos do art. 1439º do Código 
Civil deverá dar cumprimento às seguintes condições: --------------- 
a) O Município de Chaves é proprietário de um prédio urbano, lote 
nº 2, com a área total de 16183,27, sito na Quinta dos Montalvões, 
freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 4280/20120629 e 
inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 3197-Pº; --------- 

                                                           
1 A alínea i), do nº 2, do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro e ulteriores alterações, prevê, no seu clausulado, 
expressamente, o seguinte: “ Compete à Assembleia Municipal, em 
matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta 
da Câmara: --------------------------------------------------------- 
- Autorizar a câmara municipal a adquirir, alienar ou onerar bens 
imóveis de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 
regime geral do sistema remuneratório da função pública, fixando as 
respetivas condições gerais, podendo determinar, nomeadamente a via 
da hasta publica, bem como os valores artísticos do município, 
independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto no nº 9, do 
art. 64º”. --------------------------------------------------------- 
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b) O lote nº 2 sobre o qual é constituído o direito de usufruto tem 
como destino específico a: ----------------------------------------- 
• Implantação e instalação de uma Unidade de Internamento de 
Cuidados Continuados; ---------------------------------------------- 
• Implantação e instalação de uma Unidade de Saúde; -------------- 
• Implantação e instalação de um Centro de Reabilitação 
(Fisioterapia); ---------------------------------------------------- 
• Implantação e instalação de um Lar Residencial. ---------------- 
c) O direito de usufruto é constituído pelo prazo de 30 anos; ----- 
d) O usufrutuário fica autorizado a requerer, junto da entidade 
administrativa competente, a aprovação da operação urbanística de 
edificação da unidade do conjunto de equipamentos destinados à 
instalação de uma Unidade de Internamento de Cuidados Continuados, à 
instalação de uma Unidade de Saúde, à instalação de um Centro de 
Reabilitação e à instalação de um Lar Residencial, nos termos do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; -------------------- 
e) Para o efeito, o Município faculta ao usufrutuário toda a 
documentação indispensável à instrução do processo administrativo 
tendente à aprovação da operação urbanística de edificação 
pretendida; -------------------------------------------------------- 
f) O usufrutuário obriga-se: --------------------------------------    
i) Proceder à materialização da operação urbanística de edificação, 
no lote nº 2, consubstanciada na construção da Unidade do Conjunto 
dos Serviços previstos – Unidade de Internamento de Cuidados 
Continuados, Unidade de Saúde, Centro de Reabilitação e Lar 
Residencial; ------------------------------------------------------- 
ii) Promover a instrução do processo administrativo tendente à 
aprovação da operação urbanística de edificação em causa, nos termos 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; ----------------- 
iii) Assumir todos os encargos associados à construção da operação 
urbanística de edificação em questão – instalação de um conjunto de 
equipamentos destinados à uma Unidade de Internamento de Cuidados 
Continuados, à instalação de uma Unidade de Saúde, à instalação de 
um Centro de Reabilitação e à instalação de um Lar Residencial; ---- 
iv) Proceder à execução de todos os projetos – arquitetura e 
especialidades –, associados à instrução do procedimento 
administrativo para a materialização da operação urbanística de 
edificação consubstanciada na construção de um conjunto de 
equipamentos destinados à instalação de uma Unidade de Internamento 
de Cuidados Continuados, à instalação de uma Unidade de Saúde, à 
instalação de um Centro de Reabilitação e à instalação de um Lar 
Residencial, de acordo com o DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e 
ulteriores alterações; --------------------------------------------- 
v) Assegurar a instalação e funcionamento da Unidade de 
Internamento de Cuidados Continuados, da Unidade de Saúde, do Centro 
de Reabilitação e do Lar Residencial; ------------------------------ 
vi) As despesas de funcionamento resultantes da gestão corrente de 
todas as instalações, nomeadamente com água, eletricidade, 
comunicações, gás e outras, manutenção e reparação das instalações, 
contratação do pessoal técnico especializado e do pessoal de 
manutenção, limpeza e segurança, aquisição de equipamentos para o 
funcionamento das instalações, bem como na aquisição de materiais de 
consumo corrente, serão da responsabilidade do usufrutuário; ------- 
vii)  O pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros 
encargos anuais que incidam sobre o lote nº 2 são da 
responsabilidade do usufrutuário; ---------------------------------- 
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viii) O Município tem o direito de, quando e pelos meios que entender 
convenientes, acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as 
atividades direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito do 
direito de usufruto e solicitar informação escrita adequada do 
cumprimento das condições que resultam da constituição do direito de 
usufruto; ---------------------------------------------------------- 
ix) Em caso de alienação do direito o Município goza do direito de 
preferência em primeiro lugar. ------------------------------------- 
g) Causas de extinção do direito de usufruto e respetivo regime: -- 
i) Ao Município de Chaves é conferido o direito de resolver o 
contrato, em caso de incumprimento pelo usufrutuário dos deveres e 
obrigações que resultam da presente constituição do direito de 
usufruto; ---------------------------------------------------------- 
ii) O direito de usufruto extingue-se ao abrigo do disposto no art. 
1476º do Código Civil, com reversão do lote nº 2, com todas as 
benfeitorias nele existentes, para o Município: -------------------- 
� se no prazo de 12 meses a contar da data da escritura de 
constituição legal do direito de usufruto não se encontrar iniciada 
a construção de uma das Unidades do conjunto dos equipamentos 
previstos - Unidade de Internamento de Cuidados Continuados, Unidade 
de Saúde, Centro de Reabilitação (Fisioterapia) e Lar Residencial- ; 
� se no prazo de 12 meses a contar do início da construção de uma 
das Unidades do conjunto dos equipamentos previstos - Unidade de 
Internamento de Cuidados Continuados, Unidade de Saúde, Centro de 
Reabilitação (Fisioterapia) e Lar Residencial -, não se encontrar 
concluída e em funcionamento uma das referidas Unidades do Conjunto; 
� O prazo de 12 meses estatuído no ponto anterior pode ser 
prorrogado, a requerimento do usufrutuário, e mediante aceitação do 
Município, até ao máximo de 2 (dois) anos; ------------------------- 
� se o lote nº 2 for afeto a fim diverso do fixado no ato de 
constituição do direito; ------------------------------------------- 
� se for alienado o direito de usufruto sem autorização expressa 
do Município; ------------------------------------------------------ 
� se o usufrutuário onerar  o direito, total ou parcialmente, sem 
prévia autorização do Município. ----------------------------------- 
iii) Declarada a extinção do direito de usufruto pelo Município, a 
mesma opera, sem dependência de qualquer outra formalidade e para 
todos os efeitos legais, por simples notificação por carta registada 
com aviso de receção. ---------------------------------------------- 
iv) Findo o usufruto, qualquer que seja a causa que lhe der efeito, 
a Associação Chaves Social, IPSS obriga-se a restituir o imóvel, 
livre de quaisquer ónus ou encargos. À restituição aplica-se o 
disposto no art. 1483º do Código civil. ---------------------------- 
h) A presente constituição do direito de usufruto rege-se pelo 
disposto no Código Civil. ------------------------------------------ 
IV - 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 a presente proposta seja agendada para uma próxima reunião 
do executivo, em conformidade com a Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, e ulteriores alterações, em vista à adoção de deliberação 
consubstanciada na revogação dos efeitos do contrato-promessa de 
comodato, celebrado entre o Município de Chaves e a Associação 
Chaves Social, IPSS, no dia 4 de julho de 2011, de acordo com as 
razões anteriormente expostas, e desde que tal revogação mereça a 
inteira concordância da Associação; -------------------------------- 
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b) Sequencialmente, seja administrativamente autorizada a legal 
constituição do direito de usufruto sobre o lote de terreno em causa 
e a favor da Associação Chaves Social, IPSS, nos termos do art. 
1439º do Código Civil, e de acordo com as condições estatuídas no 
ponto nº 2, do Capítulo III da presente informação; ---------------- 
c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da Associação Chaves Social, IPSS, através da 
emissão da competente notificação, em vista à sua aceitação; ------- 
d) Alcançado tal desiderato, deverá a presente proposta ser 
agendada para uma próxima sessão do órgão deliberativo municipal, em 
conformidade com o disposto na alín. i), do nº 2, do art. 53º da Lei 
nº 169/99, de 18 de setembro e ulteriores alterações, em vista ao 
seu ulterior sancionamento; ---------------------------------------- 
e) Caso a presente Proposta venha a ser aprovada pelos respetivos 
órgãos municipais, nos termos sugeridos, que seja legitimado o 
Presidente da Câmara a outorgar a respetiva escritura, em 
representação do Municipio de Chaves, junto do Cartório Privativo 
Municipal, e demais documentos indispensáveis à formalização da 
constituição legal do direito de usufruto a favor da Associação em 
causa. ------------------------------------------------------------- 
Chaves, 08 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 
 
2.5. APRECIAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE CONDECORAÇÕES 
MUNICIPAIS. - DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO INTERPRETATIVO SOBRE O REQUISITO 
DOS 25 ANOS COMPLETOS DE SERVIÇO EFETIVO PREVISTO NO PONTO 2, DO 
ARTIGO 31º DO REGULAMENTO. INFORMAÇÃO N.º 75/DAF/2012. ------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
I – Enquadramento da matéria aparentemente controvertida ----------- 
1. Nos termos do disposto no capítulo VI do Regulamento de 
Concessão de Condecorações Municipais, em vigor no Município de 
Chaves, devidamente sancionado pelos respetivos Órgãos Municipais, a 
medalha municipal de dedicação destina-se a galardoar os 
funcionários do Município que, cumprindo determinado período da sua 
carreira, tenham revelado, no exercício do seu cargo, assiduidade, 
exemplar comportamento e reconhecida dedicação. -------------------- 
2. A medalha municipal de dedicação compreende os seguintes graus, 
a saber: Ouro, Prata e Cobre, sendo certo que a concessão de cada um 
destes graus está, diretamente, correlacionada com o período 
determinado de serviço e com o “Curriculum” do Funcionário. -------- 
3. Ora, a matéria aparentemente controvertida e suscitada pela 
petição, oportunamente, apresentada pelo trabalhador desta 
autarquia, Dr António Alves Ramos2, prende-se, precisamente, com a 
latitude interpretativa que deve ser confiada ao regulamento, ora em 
apreciação, na situação individual e concreta, dos funcionários 
municipais que apresentam todos os requisitos regulamentares 
exigidos, em vista a poderem merecer a concessão da medalha 
municipal de dedicação, grau ouro. --------------------------------- 

                                                           
2 Requerimento com registo de entrada nos serviços da autarquia nº 
7745,de 6 de Julho de 2012. ---------------------------------------- 
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4. Atente-se, nesse sentido, ao disposto, sobre a matéria, nos 
números 1 e 2 do artigo 31º, do retrocitado regulamento, integrado 
no capítulo VI, sob a epígrafe “da medalha municipal de dedicação”;- 
“Artigo 31º -------------------------------------------------------- 
- n.º1: A medalha municipal de dedicação compreende os graus ouro, 
prata e cobre, dependendo a concessão de cada um deles, do período 
determinado de serviço e do “Curriculum” do funcionário. Os diversos 
graus da medalha municipal de dedicação são atribuídos com base nas 
seguintes normas: -------------------------------------------------- 
2: O grau ouro, aos funcionários com 25 anos completos de serviço 
efetivo e que ao longo deste período tenham tido comportamento 
exemplar, boas informações e reconhecimento público individual que 
não tenha servido de base à atribuição de outro grau ou medalha 
municipal que disso carece./…” ------------------------------------- 
5 - Da leitura e interpretação de tal comando normativo parece ser 
inquestionável que a concessão de tal distinção municipal aos 
funcionários/trabalhadores da autarquia exige a verificação 
cumulativa de determinados pressupostos, uns de natureza objetiva, 
outros de natureza subjetiva, e que seguidamente, se indicam: ------ 
i) 25 anos completos de serviço efetivo; ---------------------- 
ii) Registo de comportamento exemplar ao longo do referido 
período temporal; -------------------------------------------------- 
iii) Boas informações e reconhecimento público individual, 
avaliação essa que não tenha dado suporte fundamentador à atribuição 
de outro grau ou medalha municipal que disso careça, à luz do 
regulamento. ------------------------------------------------------- 
II – A situação individual e concreta em apreciação ---------------- 
1. No caso individual e concreto do requerimento apresentado, sobre 
a matéria, pelo trabalhador peticionário, o cerne da questão, 
indissociável do direito, por parte do mencionado trabalhador, a tal 
distinção municipal, passa, indubitavelmente, por determinar o 
sentido interpretativo que deverá ser atribuído à retrocitada norma 
regulamentar, na situação individual e concreta correlacionada com o 
critério temporal nela plasmado, ou seja, o funcionário/trabalhador 
municipal ter atingido 25 anos completos de serviço efetivo na 
autarquia. --------------------------------------------------------- 
2. Fazendo fé na informação3 produzida, sobre a matéria, pela 
Divisão de Recursos Humanos, o critério aplicado, por tal unidade 
orgânica, para efeitos de apuramento dos trabalhadores que reúnem o 
requisito temporal de 25 anos de serviço efetivo na autarquia, no 
âmbito da aplicação do regulamento ora em apreciação, veio a 
repousar na exclusiva contabilização dos anos efetivos prestados 
pelos Trabalhadores ao serviço da autarquia, após o seu regular 
ingresso na função pública e no seu quadro de pessoal, no estrito 
cumprimento das regras, à data, em vigor, em matéria de recrutamento 
e seleção de Trabalhadores pela administração pública, e com a 
correspondente inscrição na Caixa Geral de Aposentações. ----------- 
3. A latitude interpretativa conferida à operacionalização de tal 
critério temporal em apreciação foi evoluindo, diga-se, por 
orientação, superiormente, determinada, sobre a matéria, passando a 

                                                           
3 Informação nº 56 da Divisão de Recursos Humanos prestada na 
sequência de despacho praticado pelo subscritor do presente parecer, 
datado do pretérito dia 10 de julho do corrente ano, e exarado no 
verso do requerimento apresentado, sobre a matéria, pelo Trabalhador 
peticionário, Dr. António Alves Ramos, e cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------ 
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revelar, há pelo menos 9 anos, para o calculo dos referidos 25 anos, 
e para o fim em vista, o tempo de serviço efetivo prestado pelo 
trabalhador municipal, nele se integrando o tempo de serviço 
prestado, ininterruptamente, ao abrigo de contratos de trabalho a 
termo certo – contratos a prazo – ou mesmo em situações de 
“assalariado eventual”, ao abrigo da legislação, à data, em vigor em 
matéria de recrutamento e selecção de trabalhadores pela 
Administração Pública e de legal constituição de relação jurídica de 
emprego público. --------------------------------------------------- 
4. Neste enfoque, parece inequívoco que os serviços municipais 
diretamente responsáveis pela contabilização de tempo de serviço 
efetivo correspondente a 25 anos, e para efeitos da boa aplicação de 
tal norma regulamentar, nunca levaram em linha de conta o tempo de 
serviço prestado pelos trabalhadores da autarquia e relacionado com 
relações jurídico-laborais emergentes de outros formas de 
contratação pública, para além da nomeação – hoje contrato 
individual de trabalho, em funções públicas – e/ou contrato de 
trabalho a termo certo, bem como outros títulos laborais, par o 
efeito, equiparados, nomeadamente o contrato administrativo de 
provimento. -------------------------------------------------------- 
5. Ficando, assim, fora do sistema de contagem de tal prazo – 25 
anos de serviço efetivo – todo o tempo de serviço evidenciado no 
curriculum profissional do trabalhador da autarquia, correlacionado 
com outras figuras laborais, de natureza precária, designadamente o 
contrato de prestação de serviços, o contrato de tarefa ou mesmo 
outro tipo de contratos relacionados, nomeadamente, com a realização 
de estágios profissionais na autarquia. ---------------------------- 
6. Ora, foi com base no critério interpretativo acima exposto, o 
qual que vem norteando a intervenção, regularmente, assumida pela 
Divisão de Recursos Humanos, sobre a matéria, que ao trabalhador 
exponente não lhe veio a ser reconhecido o direito a tal distinção, 
apenas completando o mesmo, à luz de tal critério, 25 anos de 
serviço efetivo na autarquia, no próximo dia 18 de Dezembro do ano 
de 2014. ----------------------------------------------------------- 
7. Tudo isto, partindo do pressuposto exarado na informação 
produzida, sobre a matéria, pela mencionada Divisão e que aponta, de 
forma inequívoca, para o facto do trabalhador em causa apenas ter 
sido, regularmente, admitido, no quadro de pessoal da Autarquia, - 
Mapa - no dia 18 de Dezembro de 1989. ------------------------------ 
8. Não tendo o mesmo, até essa data, qualquer vínculo laboral com 
autarquia de natureza relevante, à luz de tal critério de 
interpretação da norma do regulamento em causa, que possa concorrer 
para o apuramento dos 25 anos de serviço efetivo no Município, 
enquanto condição “sine quo none”, em vista à atribuição da medalha 
de dedicação grau ouro. -------------------------------------------- 
III – A divergência interpretativa registada na aplicação da norma 
do regulamento em apreciação e a necessária intervenção do órgão 
executivo municipal ------------------------------------------------ 
1. A divergência interpretativa ora evidenciada e emergente da 
posição perfilhada, sobre a matéria, pela Divisão de Recursos 
Humanos, relativamente à posição assumida, sobre igual matéria, pelo 
trabalhador peticionário, consubstancia, inquestionavelmente, um 
conflito interpretativo traduzido nas dúvidas suscitadas sobre o 
alcance da norma do regulamento contida no seu artigo 31º, e com 
enfoque especial no critério que deverá dar guarida à determinação 
do calculo dos 25 anos completos de serviço efetivo prestado pelo 



                                                                F. 18 
                                                                  _____________________ 

 

trabalhado da autarquia e na própria autarquia, enquanto requisito 
essencial à concessão da correspondente condecoração municipal. ---- 
2. Ora, nos termos do disposto no artigo 44 do regulamento 
municipal em apreciação, integrado no capítulo VIII, sob a epígrafe 
“Disposições Gerais”, as dúvidas suscitadas na interpretação do 
Regulamento das Medalhas Municipais serão resolvidas pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
3. Sendo certo que, em reforço de tal tese justificadora da 
intervenção do órgão executivo municipal, dever-se-á salientar que a 
competência decisória relativamente à concessão de tais distinções 
municipais, previstas no Regulamento municipal ora em apreciação, 
está, legal e exclusivamente, confiada a tal órgão municipal. ------ 
4. Razão pela qual, a matéria aparentemente controvertida só poderá 
ser dirimida mediante a obrigatória intervenção da Câmara Municipal, 
independentemente da consagração, no regulamento municipal, de tal 
competência interpretativa das suas normas a favor de tal órgão 
executivo. --------------------------------------------------------- 
IV – Proposta de atuação ------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima evidenciadas, 
ciente da informação produzida, sobre a matéria, pela Divisão de 
Recursos Humanos, bem como das alegações, sobre a matéria, 
apresentadas pelo trabalhador peticionário, Dr. António Alves Ramos, 
Técnico Superior da Autarquia, pugnando, este último, pelo 
reconhecimento do seu direito à condecoração municipal – medalha de 
dedicação/grau ouro -, tomo a liberdade de sugerir a adoção da 
seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 
a) Que, nos termos do disposto no artigo 44º do Regulamento 
municipal de concessão de condecorações municipais, em vigor na 
Autarquia, este assunto seja agendado para a próxima reunião do 
executivo camarário, no sentido de que o aludido órgão municipal 
possa dirimir as dúvidas suscitadas na interpretação do regulamento 
e no que concerne, muito concretamente, à latitude do critério 
interpretativo que deve ser confiada ao requisito temporal 
substantivado nos 25 anos completos de serviço efetivo prestado, na 
autarquia, pelo Trabalhador, previsto no n.º 2, do artigo 31º do 
citado regulamento, e para efeitos de atribuição da medalha 
municipal de dedicação/grau ouro; ---------------------------------- 
b) Tal sentido interpretativo da mencionada norma regulamentar 
deverá ser fixado, mediante a aplicação de um, dos seguintes dois 
critérios de apreciação da norma em crise, a saber: ---------------- 
i) Para efeitos de cálculo dos 25 anos completos de serviço 
efetivo prestado pelo trabalhador municipal na autarquia, deverão 
ser contabilizados todos os anos de serviço, independentemente do 
titulo jurídico-legal que lhes deu causa, nomeadamente, nomeação, 
comissão de serviço, contrato de trabalho em funções públicas, nas 
suas diversas modalidades, contrato administrativo de provimento, 
contrato de avença, contrato de tarefa e outros títulos que tenham 
dado substrato a tal relação laboral; ------------------------------ 
ii) Para efeitos de calculo dos 25 anos completos de serviço 
efetivo prestado pelo trabalhador municipal na autarquia, apenas 
devem ser contabilizados os anos de serviço prestados pelo 
trabalhador, de forma ininterrupta, e contados a partir do seu 
ingresso na função pública, mediante a legal constituição da relação 
jurídica de emprego público, muito concretamente, nomeação, comissão 
de serviço, contrato administrativo de provimento e ou contrato de 
trabalho em funções públicas, nas modalidades previstas na Lei geral 
– tempo indeterminado e a termo certo; - --------------------------- 
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c) O sentido interpretativo que vier a ser fixado, sobre a matéria, 
pelo executivo municipal, passará a prevalecer, na situação 
individual e concreta em apreciação, bem como em situações futuras, 
devendo o mesmo passar a ser seguido, para o fim em vista, pela 
unidade orgânica municipal responsável, no caso, Divisão de Recursos 
Humanos; ----------------------------------------------------------- 
d) Por último, a deliberação que vier a ser tomada, sobre este 
assunto, deverá ser levada ao conhecimento do Trabalhador 
peticionário, expedindo-se, para o efeito, a competente notificação, 
nos termos gerais do Código do Procedimento Administrativo. -------- 
Chaves, 08 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Diretor de Departamento ------------------------------------------ 
Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------------------ 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
- Regulamento municipal em matéria de concessão de condecorações 
municipais; -------------------------------------------------------- 
- Requerimento apresentado pelo trabalhador municipal, Dr. António 
Alves Ramos; ------------------------------------------------------- 
- Informação n.º 56 da Divisão de Recursos Humanos. ---------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
08.08.12. ---------------------------------------------------------- 
Na sequência da informação da unidade flexível de recursos humanos, 
torna-se imperativa a opção pelo número II, da aliena b) da parte IV 
do presente parecer. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra, estabelecendo, para os devidos 
efeitos, no âmbito da fixação do sentido interpretativo que, sobre a 
matéria, deve ser conferido ao regulamento municipal em apreciação, 
a solução interpretativa constante do despacho do Presidente da 
Câmara que antecede. Notifique-se. --------------------------------- 
 
 
3. FREGUESIAS 
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 
 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE 
QUEDA; MARIA HELENA GOMES FONTE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 
70/DAF/2012. ------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 
1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 
administrativos da Autarquia nº 2072, de 2012/02/22, Maria Helena 
Gomes Fonte, vem descrever factos ocorridos no dia 3 de fevereiro de 
2012, pelas 09h45, muito concretamente, uma queda que sofreu quando 
atravessava nas Portas do Anjo, em Chaves. ------------------------- 
2. Para o efeito, afirma a peticionária que no dia e no local 
referido supra, verificou a existência de uma fuga de água, o que 
provocou o congelamento da mesma. ---------------------------------- 
3. A peticionária juntou um documento, emitido pelo Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douto, E.P.E., relatando um 
episódio de urgência ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2012, 
envolvendo, diretamente, a ora peticionária, cujo teor aqui se dá 



                                                                F. 20 
                                                                  _____________________ 

 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente informação. --------------------------------------- 
Na sequência do pedido acima referido, a Divisão de Águas e Resíduos 
produziu a informação n.º 30, datada do dia 6 de março de 2012, 
concluindo que, face aos dados disponíveis, não é possível confirmar 
a relação causa-efeito entre a rotura e o acidente, uma vez que 
aquela unidade orgânica só teve conhecimento da ocorrência, mais 
tarde, através participação da munícipe. --------------------------- 
4. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 
sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2012/05/08, a qual 
recaiu sobre a Informação nº 30/2012, produzida por estes serviços, 
no dia 19 de abril de 2012, veio aquele órgão municipal manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão formulada pela peticionária 
relativamente aos danos sofridos na sequência da queda ocorrida na 
via pública. ------------------------------------------------------- 
5. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 
o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 
6. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente veio alegar o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
“(…) Tal queda deveu-se ao facto de no local existir uma fuga de 
água, com um buraco de cerca de 10 cm, que devido ao mau tempo que 
se fazia sentir, levou ao congelamento da água existente no local. 
Ou seja, a queda da aqui lesada deveu-se exatamente ao facto de, no 
local supra referido, se encontrar água congelada, proveniente de um 
furo. -------------------------------------------------------------- 
(…) Sempre se dirá que a queda sofrida pela peticionária/lesada se 
deveu única e exclusivamente ao facto de existir água congelada no 
local, proveniente de uma fuga de água. ---------------------------- 
Tal fuga de água verificou-se por um período de cerce de 15 (quinze) 
dias, sem que a autarquia tivesse tido qualquer tipo de intervenção. 
Ou seja, a fuga de água e o congelamento da mesma, oferecia um 
perigo potencial de queda de pessoas (como veio, no caso a 
verificar-se). ----------------------------------------------------- 
Ora, perante esse perigo potencial, facilmente previsível, obrigavam 
não só a aregras da arte, mas apenas as normas de prudência comum 
que tal fuga de água tivesse sido reparada pelos serviços camarários 
ou que os mesmos tivessem procedido à sua sinalização e tivesse sido 
dotado o local de proteções adequadas a evitar tal perigo potencial 
de quedas como a que veio a verificar-se. -------------------------- 
Deste modo existe um facto ilícito – (omissivo) e culposo (a título 
de mera culpa, ou negligência) – que foi causa adequada para a queda 
da aqui peticionária Maria Helena Gomes Fontes, com as consequentes 
lesões, o que tudo gera responsabilidade civil da autarquia. ------- 
Com efeito, por um lado, era aos serviços camarários que competia 
dotar o local onde existia a fuga de água de protecção adequada e, 
por outro lado, importa ter presente a corrente jurisprudencial, que 
se vem afirmando no nosso Supremo Tribunal Administrativo, de 
aplicabilidade civil extracontratual das autarquias locais por acto 
ilícito de gestão pública, da presunção de culpa estabelecida no 
artigo 493º, n.º 1, do Código Civil. ------------------------------- 
Assim, pretende a aqui lesada ser ressarcida de todas as quantias 
que despendeu com o serviço de urgência, consultas, medicação, 
deslocações e tratamentos de fisioterapia, que neste momento 
ascendem a €1.111,96 (mil cento e onze euros e noventa e seis 
cêntimos)(…)” ------------------------------------------------------ 
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7. A peticionária requereu a audição das seguintes testemunhas: ---- 
- Ilda Amélia Coutinho dos Santos; --------------------------------- 
- Maria Odete Vieira. ---------------------------------------------- 
8. Neste contexto, estes serviços notificaram as testemunhas 
identificadas supra, para comparecerem no dia 6 de julho de 2012, 
pelas 10h00, no Departamento de Coordenação Geral, a fim de 
prestarem declarações no âmbito do presente processo. -------------- 
9. No dia 6 de julho de 2012, pelas 10h00, compareceu no 
Departamento de Coordenação Geral, a testemunha Ilda Amélia Coutinho 
dos Santos, tendo a mesma prestado as declarações que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------- 
“Relativamente aos factos em causa, a depoente disse que no dia 03 
de fevereiro de 2012, entre as 09h30 e as 10h00, a senhora Maria 
Helena Gomes Fontes, quando atravessava a passadeira que se encontra 
em frente á Farmácia Martins, na qual a depoente trabalha, 
escorregou no gelo que ali se encontrava. -------------------------- 
O gelo foi provocado por uma rotura de água que ali se encontrava há 
alguns dias, sem que consiga precisar quantos ao certo. Como as 
temperaturas nesse dia eram muito baixas, a água que saia da rotura 
congelou, formando uma camada de gelo na passadeira. --------------- 
Mais declarou que após a queda, prestou assistência à senhora Maria 
Helena, na farmácia, tendo chamado o INEM. A senhora em causa 
queixava-se de fortes dores no braço, provocadas pela queda. ------- 
A depoente ligou para a Câmara Municipal de Chaves, mais 
concretamente, para a Senhora Ana Lúcia, a fim de lhe dar conta da 
ocorrência e da necessidade dos serviços procederem à reparação da 
rotura. ------------------------------------------------------------ 
Passado alguns momentos da sua chamada telefónica, os serviços da 
Câmara Municipal compareceram no local e colocaram sal no gelo, 
tendo dado início aos trabalhos de reparação da parte da tarde, 
cortando o trânsito para o efeito.” -------------------------------- 
10. No dia 6 de julho de 2012, pelas 10h30, compareceu no 
Departamento de Coordenação Geral, a testemunha Maria Odete Vieira, 
tendo a mesma prestado as declarações que a seguir se transcrevem: 
“Relativamente aos factos em causa, a depoente disse que no 
princípio de fevereiro deste ano, sem que consiga dizer ao certo 
qual o dia, por volta das 09h00, quando se dirigia para o talho que 
se encontra junto à farmácia Martins, viu a senhora Maria Helena 
Gomes Fontes a cair perto da passadeira que se encontra naquela rua, 
mais concretamente, entre a passadeira e um cano de onde saía água. 
Após a queda, a senhora foi socorrida por uma senhora que trabalha 
na farmácia Martins. ----------------------------------------------- 
A queda foi provocada pelo gelo que se formou da água que estava a 
correr do cano que se encontra junto à passadeira. ----------------- 
Mais declarou que saia água do cano para a via pública há já alguns 
dias. Tem certeza disto, pois costuma ir ao talho e à farmácia 
Martins regularmente. ---------------------------------------------- 
Depois da chegada do INEM ao local, foi-se embora e já não viu mais 
nada.” ------------------------------------------------------------- 
11. A requerente juntou ao processo 9 documentos referentes a 
despesas médicas e deslocações, bem como duas fotografias, 
documentos cujo teor aqui se dá por reproduzido para todos os 
efeitos legais. ---------------------------------------------------- 
12. Neste enfoque, é no âmbito dos factos acima revisitados que 
deverá ser contextualizado o pedido de emissão de parecer técnico-
jurídico a estes serviços, no sentido de esclarecer se a pretensão 
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formulada pela ora peticionária poderá ter acolhimento por parte 
desta Autarquia Local. --------------------------------------------- 
13. É, pois, na sequência deste pedido de parecer que se 
apresentam, de seguida, as considerações que reputamos de 
pertinentes no caso individual e concreto em apreciação. ----------- 
III – Do Direito --------------------------------------------------- 
1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em 
três grandes tipos, a saber:  -------------------------------------- 
a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 
b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 
c) Por danos decorrentes do exercício da função político– 
legislativa. ------------------------------------------------------- 
2.  Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do 
retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 
responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 
públicas. ---------------------------------------------------------- 
3.   A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para 
que se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam 
reunidos os seguintes pressupostos, a saber: ----------------------- 
-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito 
(positivo ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por 
causa delas; ------------------------------------------------------- 
-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ---------------- 
-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ----------------------- 
-  Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 
ou dano. ----------------------------------------------------------- 
4.   De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele 
que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 
ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 
fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 
violação “. -------------------------------------------------------- 
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de 
ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a 
ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. ------------ 
6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, 
determina que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão 
que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, 
de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -- 
7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, 
caracterizar-se como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao 
direito. ----------------------------------------------------------- 
8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade 
civil, pode revestir uma de duas modalidades, a saber: ------------- 
Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem  (lesão 
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a 
proteger interesses alheios (lesão indireta); ---------------------- 
9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a 
peticionária afirma que a queda em causa, e da qual decorreram 
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lesões físicas, foi provocada por água congelada existente na 
passadeira por onde se encontrava a circular, sendo que a mesma teve 
a sua origem numa rotura existente no local. ----------------------- 
10. Conforme decorre da informação prestada pelo Chefe da Divisão 
de Águas e Resíduos, Eng.º José António T.F. Carneiro, datada do dia 
6 de março de 2012, o mesmo concluiu que, face aos dados 
disponíveis, não é possível confirmar a relação causa-efeito entre a 
rotura e o acidente. ----------------------------------------------- 
11. Ora, como se viu, para que haja responsabilidade 
extracontratual da Autarquia, tem de existir, desde logo, um nexo de 
causalidade entre a conduta omissiva e o incidente, em conformidade 
com a teoria da causalidade adequada. ------------------------------ 
12. No que a este diz respeito e de acordo com diversos acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente o AC. STA de 
14/12/2004, o lesado não se encontra dispensado de provar os factos 
de onde resulte o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o 
dano, mesmo nos casos onde se verifique a existência de uma 
presunção de culpa. ------------------------------------------------ 
13.  Sendo certo que a presunção de culpa prevista no n.º 1, do 
artigo 493º, do Código Civil, é extensível à responsabilidade civil 
extracontratual por factos ilícitos culposos praticados no exercício 
de gestão pública. ------------------------------------------------- 
14. Partindo destas premissas, poder-se-á concluir que compete à 
entidade pública, desde que o interessado faça prova da factualidade 
por ele invocada, bem como do nexo de causalidade existente entre a 
mesma e os prejuízos sofridos, provar que, no caso individual e 
concreto, deu cumprimento aos deveres de manutenção e vigilância a 
que se encontra obrigado ou, alternativamente, que os prejuízos se 
ficaram a dever a causas estranhas à mesma e de força maior e que 
ocorreriam independentemente do escrupuloso cumprimento de tais 
deveres. ----------------------------------------------------------- 
15. Ora, do teor da Informação produzida pela Divisão de Serviços 
urbanos no dia 6 de março de 2012, retira-se que tal unidade 
orgânica apenas tomou conhecimento da ocorrência através de 
participação da munícipe, bem como procedeu à reparação da rotura em 
causa no mesmo dia em que foi comunicada a ocorrência. ------------- 
16. Nada refere, contudo, durante quanto tempo permaneceu a rotura 
de água em causa sem reparação, nem se o gelo existente na 
passadeira foi provocado pela água proveniente da mesma. ----------- 
17. Acresce a tais factos, as declarações prestadas pelas 
testemunhas indicadas pela peticionária e que apontam, 
inequivocamente, no sentido de que a queda foi provocada pelo gelo 
que se formou sobre a passadeira, o qual teve a sua origem na água 
proveniente de uma rotura existente no local da queda. ------------- 
18. Mais afirmou uma das testemunhas que a rotura em causa já ali 
se encontrava há alguns dias. -------------------------------------- 
19. Ora, da análise do caso individual e concreto e de todos os 
elementos probatórios recolhidos, verifica-se que existe um claro 
nexo de causalidade entre a rotura de água e a queda da peticionária 
e, consequentemente, os danos sofridos pela mesma. ----------------- 
20. Sendo certo que o interessado logra provar a factualidade 
descrita no seu requerimento, nomeadamente, através da prova 
testemunhal. ------------------------------------------------------- 
21. Nestes termos, e em face da presunção de culpa prevista no n.º 
1, do artigo 493º, do Código Civil, compete ao Município de Chaves 
demonstrar que, no caso individual e concreto, foi dado pleno 
cumprimento ao dever de vigilância e de manutenção sobre a via de 
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trânsito e as canalizações e tubagens que passam na mesma e que a 
queda da peticionária teria acontecido independentemente da estrita 
observância de tais deveres, nomeadamente, através da ocorrência de 
alguma situação excecional e que esta Autarquia Local não poderia 
controlar. --------------------------------------------------------- 
22. Ora, do teor da informação produzida pela DAR, não é possível 
retirar, com certeza, tais conclusões, pelo que não é possível 
afastar a presunção de culpa prevista no n.º 1, do artigo 493º, do 
Código Civil. ------------------------------------------------------ 
23. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, parecem estar 
reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 
para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 
Autarquia. --------------------------------------------------------- 
IV – Propostas ----------------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
a) Considerando os elementos probatórios apresentados pela 
peticionária, e dos quais se retiram indícios que apontam no sentido 
de existir, no caso individual e concreto, responsabilidade civil 
por parte da Autarquia Local, dever-se-á, por prudência, remeter o 
presente assunto para a companhia seguradora “AXA Portugal”, em 
vista à sua análise no âmbito do seguro de indemnização civil 
contratualizado com a mesma; --------------------------------------- 
b) Para o efeito, deverá o presente assunto ser agendado para uma 
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção 
da competente decisão administrativa e consubstanciada na aprovação 
da estratégia proposta na alínea anterior; ------------------------- 
c) 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; ----------------------- 
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, 3 de agosto de 2012. --------------------------------------- 
O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.08.06. --------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação. Deverá o assunto ser 
agendado para a próxima reunião do Executivo camarário em vista a 
adoção da decisão consubstanciada na aprovação da estratégia 
constante na aliena a), capitulo propostas. À consideração 
superior.-----------------------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.06. ------------------------------------- 
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 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 



                                                                F. 25 
                                                                  _____________________ 

 

 
 
2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - 
EXECUTADO: ANA PATRÍCIA MARTINS PIRES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 
71/DAF/2012. ------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
Na sequência do despacho praticado pelo Vice-Presidente da Câmara, 
datado do pretérito dia 2012/07/25, o qual recaiu sobre informação 
produzida pelo Chefe de Divisão de Águas e Resíduos, Engº António 
Carneiro, do dia 2012/07/23, cumpre-me esclarecer sobre a matéria 
ora em apreciação o seguinte: -------------------------------------- 
I - Enquadramento Legal -------------------------------------------- 
1. No caso individual e concreto em apreciação, encontrando-se a 
dívida em causa em processo executivo, de facto é possível requerer 
o pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, mediante 
requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal, de acordo com o disposto no nº1, do art. 196º do CPPT. ----- 
2. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 
não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 
prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 
inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 
do disposto no nº5, do art. 196º do CPPT. -------------------------- 
3. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 
compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 
dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 
pagamento, os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário 
para pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o 
disposto no nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------- 
4. Acresce que com o pedido de pagamento em prestações deverá o 
executado oferecer garantia idónea, a qual consistirá em garantia 
bancária, caução, seguro-caução ou qualquer outro meio suscetível de 
assegurar os créditos do exequente, conforme o estatuído no nº1, do 
art. 199º do CPPT. ------------------------------------------------- 
5. Aqui chegados, fácil se torna concluir que a ora peticionária 
reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 
pagamento em prestações, desde logo porque o valor de qualquer uma 
das 4 prestações em causa é sempre superior a uma unidade de conta 
no momento da autorização, ou seja, é superior a €102,00, tudo isto, 
tendo em linha de conta que o valor total em dívida, no dia de hoje, 
ascende ao montante total de 5409,85€, conforme documento que se 
anexa à presente informação. --------------------------------------- 
II – Propostas ----------------------------------------------------- 
Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 
deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 
a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do 
órgão executivo camarário, em vista a ser adotada decisão 
consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pela 
peticionária, de acordo com as razões anteriormente evidenciadas e, 
desde que, como é óbvio, a executada preste garantia idónea, nos 
termos do ponto nº 4 do Capítulo I da presente Informação; --------- 
b) Alcançado tal desiderato, deverá a peticionária ser notificada, 
nos termos do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo da 
decisão que vier a ser tomada sobre a matéria; --------------------- 
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c) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Vice-Presidente da Câmara, Sr. Arquitº. 
António Cabeleira, na ausência do Presidente da Câmara. ------------ 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------ 
Chaves, 01 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
(Drª. Sandra Lisboa) ----------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.02. -------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS ADMINISTRATIVAS DEVIDAS 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA DE RUÍDO; - REQUERENTE: CLUBE MINI CHAVES. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 74/DAF/2012. RATIFICAÇÃO. ------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
I – Preliminares --------------------------------------------------- 
1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos 
serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 8012, datado do 
pretérito dia 12/07/2012, o “Clube Mini Chaves” veio requerer que 
lhe seja concedida a isenção das taxas devidas pela emissão de 
licença de ruído do dia 10 ao dia 12 de julho. --------------------- 
2. Para o efeito, invocou que se encontra isento do pagamento de 
IVA, conforme consta na Declaração de Início de Atividade emitida 
pelos serviços das Finanças de Chaves. ----------------------------- 
3. Na sequência do requerimento identificado supra, veio a ser 
produzida por estes serviços a informação/proposta n.º 65/2012, 
apontando a mesma no sentido de indeferimento da pretensão 
formulada, em face da distinção jurídica entre taxa municipal e 
imposto do estado, no caso, IVA, bem como a diferença de regimes 
legais aplicáveis a cada uma das situações. ------------------------ 
4. Simultaneamente, foi sugerido ao Clube Mini de Chaves que, ao 
abrigo do disposto no n.º 8, do artigo 24º, do Regulamento 
Municipal, e caso o entendesse, apresentasse novo pedido, invocando, 
desta vez, o n.º 2, do artigo 24º, do mesmo Regulamento, e 
apresentando documentos comprovativos da natureza jurídica da 
entidade e da sua finalidade estatutária. -------------------------- 
5. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 
administrativos da Autarquia Local n.º 8693, datado do pretérito dia 
01/08/2012, o Clube Mini Chaves veio apresentar novo pedido, 
invocando, desta feita, o n.º 2, do artigo 24º, do regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no concelho de 
Chaves, e apresentado cópia dos estatutos do Clube. ---------------- 
II- Do direito ----------------------------------------------------- 
1. Entre as diversas disposições que dão corpo ao Regulamento 
Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no 
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concelho de Chaves, o capítulo III, prevê as isenções ou reduções de 
taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. --------- 
2. Sobre esta matéria, o n.º 2, do artigo 24º, do retrocitado 
regulamento, dispõe, expressamente, o seguinte: -------------------- 
“As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 
fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 
isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 
autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 
integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” ----------- 
3. Conforme se pode ler na nota justificativa do mesmo Regulamento 
Municipal, a isenção referida supra fundamenta-se em finalidades de 
interesse público e tem em vista facilitar a prossecução de 
interesses ou utilidades coletivas levadas a cabo por estas 
entidades e com um papel importante para o desenvolvimento social, 
cultural e económico do concelho. ---------------------------------- 
4. Por força do disposto no n.º 8, do artigo 24º, do Regulamento 
de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, a apreciação e decisão 
da eventual isenção ou redução das taxas municipais carece de 
formalização do pedido, que deverá ser acompanhado dos documentos 
comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua finalidade 
estatutária, bem como dos demais exigíveis em cada caso. ----------- 
5. Ora, dos documentos entregues pelo peticionário, retira-se que 
o mesmo reveste a forma jurídica de clube de praticantes. ---------- 
6. Os clubes de praticantes são entidades de direito privado, sem 
fins lucrativos, constituídos nos termos dos artigos 195 e seguintes 
do Código Civil e regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 272/97, de 8 
de outubro. -------------------------------------------------------- 
7. Nos termos do disposto no artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 272/97, 
de 8 de outubro, cada clube de praticantes deve promover e organizar 
a atividade física e desportiva correspondente à sua denominação e 
fins estatutariamente definidos. ----------------------------------- 
8. Nos termos do artigo 2º, do Estatutos do Clube Mini Chaves, o 
mesmo tem por objeto exclusivo a promoção e organização de 
atividades relacionadas com concentrações, passeios e provas de 
perícias realizadas com automóveis Austin Mini e Morris Mini. ------ 
9. Sendo certo que as taxas cuja isenção se pretende, se encontram 
diretamente relacionadas com a realização do 33º Encontro de 
Viaturas Mini, a ter lugar no largo de São Roque, Madalena, Chaves, 
muito concretamente, com a emissão da respetiva Licença Especial de 
Ruído. ------------------------------------------------------------- 
10. Nestes termos, o pedido tem enquadramento no n.º 2, do artigo 
24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, 
pelo que julgamos, salvo melhor opinião, que o mesmo é passível de 
deferimento. ------------------------------------------------------- 
11. Considerando que o evento em causa, irá ser realizado nos 
próximos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2012. ----------------------- 
12. Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo 
como credencial legal o disposto no n.º 3, do Artigo 68º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sempre que o 
exijam circunstâncias excecionais e urgentes e não seja possível 
reunir extraordinariamente a Câmara, pode o Presidente praticar 
quaisquer atos da competência desta, ficando, todavia, estes 
sujeitos a ratificação, na primeira reunião do executivo realizada 
após a sua prática; ------------------------------------------------ 
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13. Considerando que, no caso individual e concreto ora em 
apreciação, se encontram reunidos todos os pressupostos legais 
decorrentes da aplicação de tal norma, a saber: -------------------- 
a) Urgência da situação em face dos factos anteriormente 
descritos; --------------------------------------------------------- 
b) Impossibilidade de realização, em tempo útil, de uma reunião 
extraordinária do executivo municipal, tendo em linha de conta a 
urgência na tomada de decisão – data do início da realização de tal 
evento “33º encontro de Viaturas Mini” -; -------------------------- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
a) Que seja praticado despacho superior, por parte do Presidente 
da Câmara, consubstanciado na isenção do pagamento, por parte do 
Clube Mini de Chaves, das taxas devidas pela emissão de Licença 
Especial de Ruído para a realização do 33º encontro de Viaturas 
Mini, a ter lugar nos dias 10,11 e 12 de agosto de 2012, no largo de 
São Roque, Madalena, freguesia de Madalena (Alvará de Licença 
Especial de Ruído n.º 71/12), ao abrigo do disposto no n.º 2, do 
artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 
Municipais; -------------------------------------------------------- 
b) Por força das disposições combinadas previstas, respetivamente, 
no n.º 6 e no n.º 11, do artigo 24º, do retrocitado Regulamento, a 
isenção em causa não dispensa a emissão das licenças ou autorizações 
devidas, nos termos da lei ou regulamentos municipais, nem autorizam 
o beneficiário a utilizar meios suscetíveis de lesar o interesse 
municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados no 
património municipal; ---------------------------------------------- 
c) Por último, deverá o presente assunto ser agendado para a 
próxima reunião ordinária do executivo municipal, ao abrigo do 
disposto no nº 3, do art. 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro e 
ulteriores alterações, com vista à obtenção da necessária e 
competente ratificação da presente decisão; ------------------------ 
d) O interessado deverá 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; ----------------------- 
e) De imediato, reenvio do presente assunto, agora acompanhado da 
presente informação, para o gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 8 de agosto de 2012. --------------------------------------- 
O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.08.08. --------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação. À consideração superior.-  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08 -------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Proceda-se em conformidade. A Reunião de Câmara para ratificação. -- 



                                                                F. 29 
                                                                  _____________________ 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 

 
III 

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

 
 
1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES E A 
ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA DE APOIO A DEFICIENTES PARA O TRANSPORTE 
DE DEFICIENTES DO CONCELHO DE CHAVES INFORMAÇÃO Nº150/SE Nº58/2012.- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
A Associação Flor do Tâmega é uma Instituição de Solidariedade 
Social que desenvolve atividades de apoio social aos deficientes do 
Concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 
A mencionada Associação, através do fax em anexo, vem solicitar a 
renovação do Protocolo existente com a Câmara Municipal de Chaves 
para a comparticipação financeira no transporte dos seus utentes, 
referente ao ano letivo 2012/2013; --------------------------------- 
2.PARECER ---------------------------------------------------------- 
Considerando que a referida Associação manifesta interesse em 
transportar os utentes que residem nas localidades de Soutelinho da 
Raia, Castelões, Couto de Ervededo, Vilarinho da Raia, Outeiro Seco, 
Vilar de Nantes, Traslar, Aregos, Bustelo, S. Pedro de Agostem, 
Madalena, e Mairos, para a sua sede, situada na Quinta da Trindade, 
Lote 58, loja 1 e 2, em Chaves; ------------------------------------ 
Considerando que as atividades da referida Associação têm início no 
próximo dia 1 de Setembro de 2012 e término em 31 de Julho de 2013;  
Considerando que para a concretização do transporte dos seus 
utentes, esta Associação não dispõe dos recursos financeiros 
necessários para suportar as despesas decorrentes com essas viagens; 
3.PROPOSTA --------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. o seguinte: --  
a) À semelhança de anos anteriores e tendo em vista a continuidade 
do apoio financeiro aos transportes dos deficientes das localidades 
atrás mencionadas, que frequentam a Associação Flor do Tâmega de 
Apoio a Deficientes do Alto Tâmega, que se celebre um Protocolo 
entre esta Associação e a Câmara Municipal de Chaves, no valor de 
27.500.00€ (vinte e sete mil e quinhentos euros); ------------------ 
b) Para apreciação, aprovação e assinatura, anexa-se minuta do 
respetivo protocolo, que já mereceu a concordância da Associação 
Flor do Tâmega de Apoio a Deficientes; ----------------------------- 
c) Caso esta proposta mereça concordância, mais se propõe que a 
mesma seja presente à próxima reunião de Câmara; ------------------- 
Este encargo tem dotação na rubrica económica 04.07.01.99. --------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
Chaves, 31 Julho de 2012 ------------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
Dra. Lídia Pinto --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES E A 
ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA DE APOIO A DEFICIENTES ------------------- 
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Entre a Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva nº 501205551, 
com sede no Largo de Camões, na cidade de Chaves, neste ato 
legalmente representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
João Gonçalves Martins Batista, 1º outorgante do presente protocolo 
e adiante designado por C.M.C. ------------------------------------- 
E ------------------------------------------------------------------ 
A Associação Flor do Tâmega de Apoio a Deficientes, neste ato 
legalmente representado pelo Diretor, Prof. Carlos Manuel Pires dos 
Santos, 2º outorgante deste protocolo, e adiante designado por 
AFTAD; ------------------------------------------------------------- 
É celebrado e redigido a escrito o seguinte protocolo: ------------- 
Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento de uma 
parceria entre as duas entidades outorgantes com vista ao Apoio 
Social no transporte dos deficientes do Concelho de Chaves que 
frequentam aquela Associação; -------------------------------------- 
Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
(Das obrigações das partes signatárias) ---------------------------- 
1. No âmbito da execução do presente protocolo, a C.M.C., obriga-se 
a: ----------------------------------------------------------------- 
a)Apoiar o transporte dos utentes da referida Associação através da 
Rede de Transportes Escolares; ------------------------------------- 
b)Conceder um subsídio mensal no valor de 2.500.00€ (dois mil e 
quinhentos euros), para apoiar o transporte dos utentes das 
localidades de Soutelinho da Raia, Castelões, Couto de Ervededo, 
Vilarinho da Raia, Outeiro Seco, Vilar de Nantes, Traslar, Aregos, 
Bustelo, S. Pedro de Agostem, Madalena e Mairos para a Sede da 
AFTAD; ------------------------------------------------------------- 
2. No âmbito da execução do presente protocolo, a AFTAD, obriga-se 
a: ----------------------------------------------------------------- 
a)Fornecer à C.M.C. atempadamente todos os elementos necessários, à 
boa execução do referido nas alíneas a) e b), do ponto nº 1, para os 
reajustes necessários. --------------------------------------------- 
Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 
(Da responsabilidade) ---------------------------------------------- 
A realização do circuito mencionado na alínea b) do ponto nº1, é da 
responsabilidade da AFTAD. ----------------------------------------- 
Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 
(Prazo de vigência) ------------------------------------------------ 
1. O presente protocolo tem a duração de onze meses, com efeitos a 
partir do dia 1 de Setembro de 2012 e enquanto se verificarem serem 
satisfatórias as condições do transporte, poderá ainda ser revisto 
por incumprimento de uma das partes ou por alterações acordadas como 
necessário. -------------------------------------------------------- 
Chaves, ------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal De Chaves ------------------------- 
(Dr. João Gonçalves M. Batista) ------------------------------------ 
O Diretor da AFTAD ------------------------------------------------- 
(Prof. Carlos Manuel P. Santos) ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.07.31 ----------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
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Visto. Concordo. Deverá ser acauteladas as regras sobre as condições 
de execução financeira em matéria de concessão de subsídios, 
nomeadamente a entidade beneficiaria ter a sua situação contributiva 
regularizada – Regurança Social e Administração Fiscal -. ---------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, NO USO DE PODERES 
DELEGADOS, DE 2012.08.06. ------------------------------------------ 
Concordo. A 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. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO E CEDÊNCIA DO 
FORTE DE S. NEUTEL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCERTO ONE(HER)MAN 
SHOW, A REALIZAR NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012 INFORMAÇÃO Nº 151 /SAC 
Nº 9/2012. --------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
A presente informação visa dar resposta a solicitação de autorização 
para a realização do evento “One (Her)man show” a realizar no forte 
de S. Neutel no dia 18 de Agosto entre as 21horas e as 23h30, assim 
como a cedência do referido espaço (Forte de S. Neutel).  -----------  
A solicitação acima descrita, foi apresentada pela promotora do 
espetáculo, Maria Manuela Ribeiro Pereira Pontes, de acordo o 
descrito nos Artigos 48º e 49º do Regulamento do Exercício de 
Atividades Diversas Sujeitas a Licenciamento Municipal.  ------------  
Do programa do evento apresentado pela promotora consta que o mesmo 
terá início pelas 20h00 com a abertura das portas, pelas 21h00 
atuação da dupla Carlos e Leandro e às 22h00 atuação do Herman José. 
O terminus do evento está previsto para as 23h30.  ------------------  
Refira-se também que no requerimento apresentado pela promotora, a 
mesma faz referência que “as empresas de montagem de som e luz 
(ainda a fechar o contrato) detêm o seguro de responsabilidade civil 
pelo recinto”.  -----------------------------------------------------  
É de salientar que o referido evento, é uma mais valia para a 
programação cultural da cidade de Chaves, sendo que, a sua 
realização não acarreta ao Município encargos de índole financeira, 
dado ser da responsabilidade de privados. ---------------------------  
Assim sou de propor que seja autorizada a realização do evento e a 
cedência do referido espaço.  ---------------------------------------  
À consideração superior,  -------------------------------------------  
O Assistente técnico  -----------------------------------------------  
(José Alberto da Conceição Ribeiro)  --------------------------------  
DESPACHO DA DRA. LÍDIA PINTO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.08  -  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08 -------------------------------------- 
Concordo com o teor da presente informação. O interessado, em vista 
à realização do espetáculo em causa, deverá obter todas as licenças 
indispensáveis, para o efeito, junto dos serviços municipais, 
nomeadamente na área do ruído e da atividade de espetaculos. À 
consideração superior. --------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Proceda-se em conformidade. A Reunião de Câmara para ratificação. -- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3. ANO LETIVO 2012/2013 – VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS, 
EXPEDIENTE E LIMPEZA, TINTEIROS E OUTRAS DESPESAS INFORMAÇÃO 
Nº153/SE Nº59/2012. ------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.INTRODUÇÃO  -------------------------------------------------------  
No sentido de organizarmos o ano letivo 2012/2013, em matéria de 
verbas para auxílios económicos, expediente e limpeza, tinteiros e 
outras despesas, importa aprovar os montantes a atribuir para que 
sejam transferidas atempadamente as verbas para os respetivos 
Agrupamentos de Escolas.  -------------------------------------------  
2.PARECER  ----------------------------------------------------------  
Considerando que na reunião do Conselho Municipal de Educação, 
realizada no passado dia 12 de Julho e de acordo com a alínea e), do 
nº1, do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, que 
refere que compete ao Conselho Municipal de Educação deliberar sobre 
a adequação das diferentes modalidades de ação social escolar às 
necessidades locais, em particular no que se refere aos apoios 
socioeducativos, o Senhor Presidente da Câmara, apresentou os 
valores referentes à ação social escolar previstos para o ano letivo 
2012/2013, tendo merecido, por parte dos membros presentes do 
referido Conselho, o parecer favorável.  ----------------------------  
3.PROPOSTA  ---------------------------------------------------------  
Assim, e de acordo com a alínea d), do nº4, do Artigo 64º, da Lei nº 
169/99 e ulteriores alterações, em que compete à Câmara Municipal 
deliberar em matéria de Acção Social Escolar, designadamente no que 
respeita à alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes, propõe-se a V. Exa o seguinte:  ------------  
a) Aprovação dos seguintes valores para o ano letivo 2012/2013 em 
matéria de auxílios económicos, expediente e limpeza, tinteiros e 
outras despesas para a Educação Pré- Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico;  ------------------------------------------------------------  
VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS  ------------------------------------  

 
Escalão 

 

 
Capitação 

 
1º e 2º anos 

 
3º e 4º anos 

 
A 
 

Escalão 1 do Abono de família 60.00€ 70.00€ 

 
B 
 

Escalão 2 do Abono de família 30.00€ 35.00€ 

Verbas a disponibilizar numa só prestação, mediante o número de 
escalões atribuídos (A ou B) atribuídos aos alunos pelos 
Agrupamentos. ------------------------------------------------------ 
VERBAS PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA (por turma e nº de alunos)  --------  
Ano 2012/2013  ------------------------------------------------------  
10 a 15 alunos ------------------------------------------ 275.00 euros 
16 a 20 alunos ------------------------------------------ 303.00 euros 
mais de 21 alunos --------------------------------------- 331.00 euros 
Verbas a disponibilizar em duas prestações – Setembro / Fevereiro  --  
VERBAS PARA OUTRAS DESPESAS  ----------------------------------------  
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Inclui verbas para tinteiros, aquisição de gás e apoio ao 
funcionamento de salas extras (serviço de refeições):  --------------  
Os Jardins de Infância do Centro Escolar, do Caneiro, de Chaves e de 
Vidago funcionam com impressoras a lazer, não necessitando de 
tinteiros.  ---------------------------------------------------------  
Os restantes Jardins de Infância, que integram os respetivos 
Agrupamentos, serão contemplados com uma verba no valor de 
60,00€/sala, para aquisição de tinteiros.  --------------------------  
Agrupamento Nadir Afonso – (10JIx60,00€) 600,00€ 
+(3JIx20,00€x10meses) 600,00€ + (8x100,00€) 800,00€ = 2.000,00€  ----  
Agrupamento Dr. Francisco Gonçalves Carneiro – (8JIX60,00€) 480,00€ 
+ (5x20,00€x10) 1000,00€ + (8x100,00€) 800,00€) = 2.280,00€  --------  
Agrupamento de Vidago – (1JIX60,00€) = 60,00€  ----------------------  
Esta verba será disponibilizada aos Agrupamentos em duas prestações, 
juntamente com as verbas para expediente e limpeza e serão geridas 
pelos mesmos.  ------------------------------------------------------  
Agrupamento Dr. Júlio Martins  --------------------------------------  
Aquisição de Tinteiros: JI de Agrela, JI de Argemil, JI de Bustelo, 
JI de Casas de Monforte, JI de Cimo de Vila, JI de Faiões, JI de 
Mairos, JI de Stº António, JI de Estevão e JI de Vila Verde.  -------  
Aquisição de gás*: JI Agrela, JI de Vila Verde, JI de Faiões.  ------  
Salas extra*: EB1 de Águas Frias, EB1 de Cimo de Vila, EB1 de 
Mairos, EB1 de Stº Estevão, EB1 de Vila Verde, JI de Agrela, JI de 
Casas de Monforte, JI de Vila Verde.  -------------------------------  
Agrupamento Dr. António Granjo  -------------------------------------  
Aquisição de Tinteiros: JI de Casas Novas, JI de Outeiro Jusão, JI 
de S. Lourenço, JI de Soutelo, JI de Vilela do Tâmega, JI de 
Rebordondo, JI de Valdanta, JI de Nantes.  --------------------------  
Aquisição de gás*: JI Outeiro Jusão, JI de S.Lourenço, JI de Vilela 
do Tâmega, Valdanta , Curalha.  -------------------------------------  
Salas extra*: EB1 de Curalha, EB1 de Rebordondo, EB1 de Valdanta, 
EB1 de Vilar de Nantes, EB1 de Nantes, JI de Chaves, JI de Outeiro 
Jusão, JI de Vilela do Tâmega.  -------------------------------------  
Agrupamento Fernão Magalhães  ---------------------------------------  
Aquisição de Tinteiros: JI de Arcossó  ------------------------------  
*Gás: (20,00€/garrafa de gás esquentadorx10 meses);  ----------------  
*Sala extra: 100,00€/sala  ------------------------------------------  
À consideração superior.  -------------------------------------------  
Chaves, 31 de Julho 2012  -------------------------------------------  
A Técnica Superior  -------------------------------------------------  
Dra. Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.07.31  -----------------------------------  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, NO USO DE PODERES 
DELEGADOS, DE 2012.08.06. ------------------------------------------ 
Concordo. A 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. --------------------------------------- 
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4. REALIZAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO, DENOMINADO 
“FESTIVAL RENASCER” EM ESPAÇO PÚBLICO PELA SAKURA - CENTRO DE 
TERAPIAS INFORMAÇÃO Nº 154 /SAC Nº 11/2012. ------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
A presente informação visa dar resposta a solicitação da utilização 
do espaço público na Margem esquerda do rio Tâmega, compreendido 
entre o jardim público e a ponte pedonal, para que no referido 
espaço seja realizado o evento denominado “Festival Renascer” que 
decorrerá nos dias 1 e 2 de setembro no período compreendido entre 
as 09h00 e as 22h00, assim como, a solicitação de apoio logístico 
por parte da autarquia ao mesmo que nos foi realizado em reunião com 
os organizadores do referido festival, Sakura- centro de terapias.  -  
Em consonância com a a informação prestada pela Unidade Flexível de 
Desenvolvimento Sustentável, Turismo e cooperação, não se vê 
qualquer inconveniente que o referido evento seja realizado no 
espaço e datas acima referidas.  ------------------------------------  
Dado o caráter sociocultural do evento, sou da opinião que se deverá 
prestar todo o apoio logístico que os organizadores solicitaram em 
reunião mantida com o setor de animação cultural, à realização do 
mesmo. O referido apoio visa concretamente a impressão de 100 
cartazes em formato A3, a cedência de mesas para montagem de 
expositores, alguns pontos de luz para os expositores e a utilização 
do auditório do centro Cultural nos dias do evento para a realização 
de palestras.  ------------------------------------------------------  
Assim sou de propor que:  -------------------------------------------  
1. Seja autorizada a cedência do referido espaço;  ------------------  
2. Seja prestado o apoio logístico solicitado;  ---------------------  
3. Isenção dos organizadores do evento das taxas inerentes a 
realização do mesmo.  -----------------------------------------------  
À consideração superior,  -------------------------------------------  
O Assistente técnico  -----------------------------------------------  
(José Alberto da Conceição Ribeiro)  --------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.07.31  -----------------------------------  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
Considerando a natureza do apoio solicitado pela organização do 
evento e para o fim em vista, deverá este assunto ser analisado e 
decidido mediante intervenção do órgão executivo municipal, 
sugerindo-se o seu agendamento para a próxima reunião ordinária. À 
consideração superior. --------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, NO USO DE PODERES 
DELEGADOS, DE 2012.08.06. ------------------------------------------ 
Concordo. A 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. --------------------------------------- 
 
 
5. REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO “CHAVES UNDERGROUND / EUROCIDADE 
2012” NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2012 INFORMAÇÃO Nº 156 / SAC Nº 
12/2012. ----------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
A Câmara Municipal pretende levar a efeito um festival de Bandas de 
garagem denominado “Chaves Underground / Eurocidade 2012“ na garagem 
do Centro Cultural de Chaves no dia 26 de agosto de 2012.  ----------  
Este evento é também a inauguração de um novo espaço cultural da 
cidade de Chaves, que vem suprir uma lacuna que existia em relação a 
existência de um espaço fechado, para a realização de concertos 
pelas bandas de garagem.  -------------------------------------------  
A garagem do Centro Cultural com cerca de 1000 m2 foi arrumada de 
forma a que ficassem cerca de 800m2 livres para serem utilizados 
para a realização de eventos. As paredes deste espaço foram 
decoradas com Graffitis realizados por jovens Flavienses, conferindo 
ao espaço uma decoração urbana e dando a oportunidade aos mesmos de 
mostrarem a sua “Arte” ao público.  ---------------------------------  
O referido evento será realizado no âmbito do projeto “Eurocidade 
Chaves-Verin II” e em parceria com a Associação Chaves Viva.  -------  
O evento terá inicio pelas 23h00 do dia 26 de Agosto, prevendo-se o 
seu terminus pelas 04h00. Atuarão 5 bandas de garagem, sendo que 3 
serão de Chaves e 2 de Verin, havendo também a participação de DJ's 
das quatro discotecas de Chaves (Biblioteca Bar, A missa bar, Platz 
e Triunfo).  --------------------------------------------------------  
Face ao exposto, submeto à consideração de V. Exa. a seguinte 
proposta:  ----------------------------------------------------------  
1. Aprovação da realização do evento “Chaves Underground / 
Eurocidade 2012, de acordo com o mencionado supra;  -----------------  
2. Caso esta proposta mereça concordância superior, propõe-se, 
ainda, que a mesma seja encaminhada à próxima reunião de Câmara, 
para conhecimento.  -------------------------------------------------  
À consideração Superior  --------------------------------------------  
Chaves, 08 agosto de 2012  ------------------------------------------  
O Assistente técnico  -----------------------------------------------  
(José Alberto da Conceição Ribeiro)  --------------------------------  
DESPACHO DA DRA. LÍDIA PINTO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.08  -  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08 -------------------------------------- 
Concordo, desde que sejam salvaguardadas as normas legais em matéria 
de ruído, com a aplicação de medidas que possam minorar a produção 
de poluição sonora associada à realização do evento, nos termos do 
respetivo regulamento. --------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.08.08 -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
6. CEDÊNCIA DO RECINTO DO MERCADO DE VIDAGO. CASA DE CULTURA DE 
VIDAGO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 132/DDSTC/2012. --------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Análise Técnica ---------------------------------------------------- 
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A Casa de Cultura de Vidago através de oficio (Refª 57/2012), no 
qual solícita a autorização para utilização do espaço do Mercado 
Municipal de Vidago, para a realização nos dias : ------------------ 
11 e 25 de  agosto  - Noites de Karaoke ---------------------------- 
18 de agosto – Concerto ao vivo com a banda END OF GRISIS ---------- 
Assim, face ao solicitado, pela Casa de Cultura de Vidago cumpre 
informar: ---------------------------------------------------------- 
Considerando que, a iniciativa da Casa de Cultura de Vidago - 
utilização do espaço do Mercado Municipal de Vidago para desenvolver 
as atividades previstas – é louvável, valoriza e dinamiza o espaço 
em causa; ---------------------------------------------------------- 
Considerando que, relativamente à utilização do espaço do Mercado 
Municipal de Vidago, não há qualquer inconveniente, dado que a data 
prevista não colide com a realização da feira semanal; ------------- 
Considerando que, após utilização do espaço, deverá o mesmo ficar em 
condições operacionais, para o normal e bom funcionamento do Mercado 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
Considerando que, as bancas do Mercado Municipal são um bem a 
preservar, quaisquer danos ou anomalia provocados nas mesmas, 
deverão ser da inteira responsabilidade da entidade que realiza o 
evento; ------------------------------------------------------------ 
Considerando que, estes eventos necessitam de meios humanos para a 
sua realização, fora do horário normal de trabalho e o Mercado 
Municipal de Vidago não possui esses recursos para assegurar o seu 
funcionamento, devendo à semelhança da realização dos eventos 
anteriores, manter o espaço nas devidas condições; ----------------- 
Proposta de Decisão ------------------------------------------------ 
Face ao exposto, julga-se salvo melhor opinião, não haver 
inconveniente na autorização da utilização do espaço do Mercado 
Municipal de Vidago, para a realização das atividade solicitada, 
devendo a Casa de Cultura de Vidago assegurar a abertura e o 
encerramento do espaço, bem como assegurar que o mesmo mantenha as 
boas condições de funcionamento. ----------------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves  31de  julho de 2012 ---------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Conceição Martins, Eng.ª) ----------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TURISMO 
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DE 2012.07.31 --------------- 
Visto. Concordo à consideração superior. A presente informação 
satisfaz os requisitos legais e regulamentares sobre a matéria, de 
acordo com o n.º1 do art.º 71 da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ---- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.31. ------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presente informação. A decisão a 
praticar sobre a matéria, está legalmente, confiada ao órgão 
executivo municipal, sugerindo-se, nesta conformidade, o agendamento 
deste assunto para a próxima reunião ordinária. -------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.02. -------------------------- 
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. --------------------------------------- 
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7. REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ESPAÇO PUBLICO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES – AMOCHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 
126/DDSTC/2012. ---------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Antecedentes ------------------------------------------------------- 
Através do requerimento datado de 22 de fevereiro de 2012, a 
Associação de Moradores do Centro Histórico de Chaves – AmoChaves, 
solicitou autorização para a realização de feiras privadas, no 
primeiro sábado de cada mês, entre as 9h00 e as 18h00, com inicio no 
dia 7 de Abril, tendo sido autorizado. ----------------------------- 
Análise Técnica ---------------------------------------------------- 
Através do requerimento n.º 8068 (entrada no expediente geral) 
datado de 13 de julho de 2012, e dando cumprimento ao despacho de 17 
de julho, vem novamente a Associação de Moradores do Centro 
Histórico de Chaves – AmoChaves, solicitar autorização para a 
realização de mais 3 feiras, pelo que cumpre informar a V. Exa. o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
Considerando que, a solicitação em causa requer colaboração de 
recursos humanos e materiais da autarquia aos fins-de-semana (dias 
pretendidos para a realização de Atividades de Rua), facto que vai 
trazer encargos financeiros; --------------------------------------- 
Considerando que, a pretensão se enquadra no disposto na alínea a) 
do n.º2 do art.º 24 do Dec-Lei 42/08, de 10 de março; --------------- 
Considerando que, a realização dos eventos solicitados pela referida 
associação, alés dos já em curso, solicita ainda os eventos que 
terão lugar nos dias 28 de julho 11 e 18 de agosto, entre as 9h00 e 
as 18h00; ---------------------------------------------------------- 
Considerando que, os produtos de venda são predominantemente de 
carácter regional, agrícolas, panificação, artesanato e fumeiro; --- 
Considerando que, o Municipio de Chaves se compromete a assegurar o 
transporte, montagem, e desmontagem das bancas; -------------------- 
Considerando que, para todos os efeitos a coordenação, organização e 
funcionamento do evento é da responsabilidade da Associação 
AmoChaves; --------------------------------------------------------- 
Considerando que, depois de ouvida a Associação AmoChaves, a mesma 
concordou com a planta de ordenamento do evento proposto, bem como 
das considerações constantes na presente informação; --------------- 
Proposta de Decisão ------------------------------------------------ 
Pelo exposto, julga-se salvo melhor opinião, propor: --------------- 
1- A aprovação dos eventos solicitados pela Associação de Moradores 
do Centro Histórico de Chaves – AmoChaves. ------------------------- 
2- Conceder isenção de taxas ou demais encargos, dado tratar-se de 
um evento de carater relevante e de interesse municipal. ----------- 
É tudo o que me cumpre informar. ----------------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves 18 de julho de 2012 ----------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Conceição Martins, Eng.ª) ----------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TURISMO 
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DE 2012.07. ----------------- 

                                                           
4 � Artigo 2.º Âmbito ----------------------------------------------- 
2 — Estão excluídos do âmbito de aplicação do presente decreto -lei:  
a) Os eventos de exposição e amostra, ainda que nos mesmos se 
realizem vendas a título acessório; -------------------------------- 
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Visto. Concordo. Considero que pode ser autorizada. À consideração 
superior. A presente informação satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares sobre a matéria, de acordo com o n.º1 do art.º 71 da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.23. -------------------------- 
Autorizo. Á Reunião de Câmara para ratificação. À DRO para 
operacionalizar. --------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 

 
IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 
1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “ASSOCIAÇÃO DE EX-
ALUNOS DA  ESCOLA JÚLIO MARTINS”. PROPOSTA N.º 77/GAPV/12. --------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Da Exposição de Motivos ---------------------------------------- 
Através do ofício registado nos serviços de Expediente Geral desta 
Câmara Municipal, sob o nº 1501, veio a “Associação de Ex-Alunos da 
Escola Júlio Martins”, Número de Identificação de Pessoa Colectiva 
503 232 173, solicitar apoio financeiro da autarquia, visando a 
concretização de acções calendarizadas para o ano letivo 2011-2012;- 
Considerando que com este apoio financeiro a associação pretende 
premiar os dois melhores alunos, mediante a atribuição de uma 
recompensa monetária; ---------------------------------------------- 
Considerando que esta distinção é prática desta associação, estando 
de certa forma incutida a ideia no seio desta comunidade escolar de 
que quem trabalha é premiado; -------------------------------------- 
Considerando que sem a ajuda solicitada a associação teria alguma 
dificuldade em, por si só, garantir a concretização da actividade 
que se propõe executar; -------------------------------------------- 
Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 
pelo disposto na alínea b), do número 4, do artigo 64º 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 de 2002 pode, legalmente, o executivo 
municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 
organismos legalmente existentes, nomeadamente no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa, ou outra. ---------------------------------- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do 
executivo camarário a seguinte proposta: --------------------------- 
a) Apoiar financeiramente a “Associação de Ex-Alunos da Escola 
Júlio Martins”, no montante de 500,00 € (quinhentos euros); -------- 
b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 
entidade peticionária; --------------------------------------------- 
c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de 
tal liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em 
Boletim Municipal; ------------------------------------------------- 
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d) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 
Departamento de Administração Geral para ulterior 
operacionalização;-------------------------------------------------- 
e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 
classificação económica: 04 07 01 99. ------------------------------ 
Chaves, 08 de Agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 

 
V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 
 
 
1- PLANEAMENTO 
 
 
1.1. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CHAVES – 
REINÍCIO FORMAL DOS TRABALHOS - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA DRA ANDREIA GERALDES, 
DRA. CATARINA PINTO, ARQ. PAISAGISTA EUNICE PEREIRA E ENG. PAULO A. 
VALOURA DE 08.08.2012. --------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA E RESPECTIVOS ANTECEDENTES ------------  
1.1 A presente proposta destina-se a determinar o reinício formal 
dos trabalhos relativos ao procedimento de Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Chaves (PDM-C), no âmbito do qual será necessária a 
realização de uma reunião preparatória junto da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), de acordo 
com o estabelecido no n.º1 do artigo 2.º da Portaria n.º1474/2007, 
de 16 de Novembro, a qual regula a constituição, composição e o 
funcionamento da Comissão de Acompanhamento (CA) do Plano. ---------  
1.2 No âmbito da realização da referida Reunião Preparatória, 
deverão constar na ordem do dia, entre outros, os seguintes 
assuntos: ---------------------------------------------------------- 
• A apreciação da deliberação camarária que determinou a revisão 
do PDM-C, acompanhada pelo “Relatório de fundamentação de avaliação 
da execução do Plano Diretor Municipal de Chaves e de identificação 
dos principais fatores de evolução do Município”; ------------------ 
• A apreciação de uma proposta para constituição da nova Comissão 
de Acompanhamento do Plano. ---------------------------------------- 
2. RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM-C E DE 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATORES DE EVOLUÇÃO DO MUNICÍPIO ------ 
2.1 De acordo com o artigo 3ª da citada Portaria, a deliberação 
camarária que determina a revisão do PDM deve ser acompanhada, para 
efeitos de fundamentação, por um relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível local em conformidade com o 
previsto no nº 3 do artigo 146º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro e ulteriores alterações. ---------------------------------- 
2.2 Encontra-se também previsto que “nos casos em que a câmara 
municipal não disponha do relatório sobre o estado do ordenamento do 
território a nível local, a deliberação camarária é acompanhada por 
um relatório fundamentado de avaliação da execução do plano diretor 
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municipal e de identificação dos principais fatores de evolução do 
município, o qual incide sobre os seguintes aspetos: --------------- 
• Níveis de execução do plano, nomeadamente em termos de ocupação 
do solo, compromissos urbanísticos, reservas disponíveis de solo 
urbano, níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, 
condicionantes e outros critérios de avaliação relevantes para o 
Município; --------------------------------------------------------- 
• Identificação dos fatores de mudança da estrutura do 
território; -------------------------------------------------------- 
• Definição de novos objetivos de desenvolvimento para o 
município e identificação dos critérios de sustentabilidade a 
adotar”. ----------------------------------------------------------- 
2.3 Uma vez que a Câmara Municipal de Chaves não dispõe do 
documento citado no item 2.1, procedeu-se à elaboração do “Relatório 
de fundamentação de avaliação da execução do Plano Diretor Municipal 
de Chaves e de identificação dos principais fatores de evolução do 
município”, previsto no ponto anterior, documento que se apresenta 
em anexo e cujo teor se dá por integralmente reproduzido na presente 
informação para os devidos efeitos. --------------------------------   
2.4 O relatório em questão foi elaborado e estruturado tendo em 
conta os aspetos citados no item 2.2 e inclui uma caraterização e um 
breve diagnóstico das principais temáticas que influenciaram o 
desenvolvimento do território municipal e que visam constituir um 
ponto de partida para a definição dos objetivas e das linhas 
estratégicas a considerar no âmbito da revisão do PDM-C. ----------- 
3. CONSTITUIÇÃO DA NOVA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO -------- 
3.1 No âmbito da revisão do PDM e de acordo com estabelecido no n.º 
1, do artigo 5º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, é 
obrigatória a constituição de uma Comissão de Acompanhamento (CA) 
com vista a garantir o seguimento e aprovação dos estudos e 
respetiva proposta de Plano. Esta comissão deve ser composta, entre 
outros, por “representantes dos serviços e entidades da 
administração direta ou indireta do Estado que asseguram a 
prossecução dos interesses públicos sectoriais com relevância na 
área de intervenção do plano, bem como dos serviços e entidades da 
administração direta ou indireta do Estado às quais, em virtude das 
suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os 
efeitos ambientais resultantes da aplicação do Plano”. ------------- 
3.2 Para o efeito e dando cumprimento ao estipulado na referida 
norma procedeu-se, em 2008, à constituição de uma Comissão de 
Acompanhamento do PDM-C com respetiva publicação através do Aviso nº 
11008/2008, no Diário da República, 2ª Série, de 9 de Abril de 2008, 
o qual divulgou o despacho do Presidente da CCDR-N, de 20 de Março 
de 2008, referente à constituição da retro citada Comissão. -------- 
3.3 Após publicação da constituição da CA, a CCDR-N solicitou aos 
serviços e entidades que a integraram a designação dos respetivos 
representantes, os quais, após convocatória, marcaram presença na 1ª 
Reunião Plenária realizada no dia 17 de Junho de 2008. ------------- 
3.4 Pese embora os trabalhos programados tenham decorrido segundo 
um andamento considerado razoável, não foi possível realizar a 2ª 
Reunião Plenária dentro do prazo estipulado na alínea b) do artigo 
20.º da portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, tendo o Município 
rececionado um ofício remetido pela CCDR-N (Ref. DSOT/DOGET 808276), 
no qual esta entidade veio dar conhecimento da extinção da CA e 
alertar para o facto da necessidade de se dar início a um 
procedimento de constituição de uma nova Comissão. ----------------- 
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3.5 Neste seguimento, sugere-se que a nova Comissão de 
Acompanhamento seja constituída pelas seguintes entidades: --------- 
• Câmara Municipal de Chaves;  ---------------------------------- 
• Assembleia Municipal de Chaves; ------------------------------- 
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; -- 
• Administração Regional de Saúde do Norte, I.P; ---------------- 
• Administração Regional Hidrográfica do Norte, I.P; ------------ 
• Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro; ------------------------- 
• Autoridade Nacional de Proteção Civil; ------------------------ 
• Câmara Municipal de Montalegre; ------------------------------- 
• Câmara Municipal de Boticas; ---------------------------------- 
• Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar; --------------------- 
• Câmara Municipal de Vinhais; ---------------------------------- 
• Câmara Municipal de Valpaços; --------------------------------- 
• Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte; ------------ 
• Direção Regional de Cultura do Norte; ------------------------- 
• Direção Regional de Economia do Norte; ------------------------ 
• Direção Regional de Educação do Norte; ------------------------ 
• Direção Regional de Florestas do Norte e/ou Autoridade 
Florestal Nacional; ------------------------------------------------ 
• Direção Geral da Energia e Geologia; -------------------------- 
• Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa; ------- 
• EP-Estradas de Portugal, S.A; --------------------------------- 
• Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P; 
• Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P; --------- 
• Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P; ---- 
• Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, 
I.P; --------------------------------------------------------------- 
• Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P; ---------------- 
• Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P; ------------- 
• Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P; --------------------- 
• REN-Rede Elétrica Nacional; ----------------------------------- 
• Turismo de Portugal, I.P. ------------------------------------- 
3.6 Devido à complexidade da informação e das temáticas a abordar e 
a analisar no âmbito do procedimento de revisão do PDM-C, considera-
se que, para além das entidades supra mencionadas, deverá ser 
colocada à consideração da CCDR-N a inclusão de outras entidades, 
nomeadamente: ------------------------------------------------------   
• ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; ----------------- 
• Agência Portuguesa do Ambiente; ------------------------------- 
• Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural; -------- 
• Guarda Nacional Republicana; ---------------------------------- 
• INAG – Instituto da Água, I.P. -------------------------------- 
• Instituto Geográfico Português. ------------------------------- 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS -------------------------------------------- 
4.1 Considerando que se prevê que a execução dos trabalhos decorra 
de forma a garantir que as Reuniões Plenárias se realizem conforme 
os prazos estabelecidos na Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 
Novembro; ---------------------------------------------------------- 
4.2 Considerando que, de acordo com as disposições combinadas 
previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 2 do artigo 
3.º da referida portaria, o Município deverá apresentar, para 
respetiva apreciação por parte da CCDR-N, a deliberação camarária 
que determinou a revisão do PDM, acompanhada pelo relatório 
fundamentado de avaliação da execução do PDM e de identificação dos 
principais fatores de evolução do Município; -----------------------  
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4.3 Considerando que a Comissão de Acompanhamento anteriormente 
constituída foi extinta por força da lei, pelo que se deverão 
encetar os procedimentos tendentes à constituição de uma nova CA; -- 
4.4 Considerando que, para a constituição da nova CA se deverá 
agendar, com a maior brevidade possível, uma Reunião Preparatória a 
realizar com CCDR-N, conforme estabelecido no artigo 4.º da portaria 
n.º 1474/2007, de 16 de Novembro; ---------------------------------- 
4.5 Considerando que, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 4.º da portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, o 
Município deverá apresentar uma proposta de composição da CA. ------ 
5. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
5.1 Face ao exposto, objetivando a prossecução dos trabalhos e dos 
procedimentos tendentes à revisão do Plano Diretor Municipal de 
Chaves, propõe-se superiormente a adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
a) Autorização para esta unidade orgânica proceder ao agendamento 
da Reunião Preparatória na CCDR-N, a qual deverá realizar-se no 
prazo máximo de 15 dias após a comunicação da Câmara Municipal;  
b) Aprovação do “Relatório de Fundamentação de Avaliação da 
Execução do Plano Diretor Municipal de Chaves e de Identificação dos 
Principais Fatores de Evolução do Município”, que irá acompanhar a 
deliberação camarária que determinou a revisão do PDM-C, a apreciar 
no âmbito da reunião preparatória; ---------------------------------   
c) Homologação da listagem das entidades que deverão constituir a 
CA, constante do ponto 3.5, para efeitos de apresentação à CCDR-N no 
decorrer da reunião preparatória; ---------------------------------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
- Relatório de fundamentação de avaliação da execução do Plano 
Diretor Municipal de Chaves e de identificação dos principais 
fatores de evolução do Município. ---------------------------------- 
DESPACHO DA ARQ. ANA ISABEL AUGUSTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
08.08.2012. -------------------------------------------------------- 
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: ----------------------------------------- 
a) Autorização para esta unidade orgânica proceder ao agendamento 
da Reunião Preparatória na CCDR-N, a qual se deverá realizar no 
prazo máximo de 15 dias após a comunicação da Câmara Municipal;----- 
b) Aprovação do “Relatório de Fundamentação de Avaliação da 
Execução do Plano Diretor Municipal de Chaves e de Identificação dos 
Principais Fatores de Evolução do Município”, que irá acompanhar a 
deliberação camarária que determinou a revisão do PDM-C, a apreciar 
no âmbito da reunião preparatória; ---------------------------------  
c) Homologação da listagem das entidades que deverão constituir a 
CA, constante do ponto 3.5, para efeitos de apresentação à CCDR-N no 
decorrer da reunião preparatória;----------------------------------- 
Á consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral--------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
1.2. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA 
ZONA URBANA NORTE E PROJETOS DE EXECUÇÃO DO PARQUE MULTIUSOS 
INCLUINDO NA INTERVENÇÃO DO PROGRAMA POLIS, PROJETO DE EXECUÇÃO DO 
PAVILHÃO MULTIUSOS DE SANTA CRUZ E PROJETO DE ACESSIBILIDADES”: ---- 
› PROPOSTA DE TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A REVOGAÇÃO DO CONTRATO E 
DOS RESPETIVOS ADICIONAIS; ----------------------------------------- 
› PROPOSTA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DE ZONA URBANA NORTE; ------------------------------------- 
› PROPOSTA DE LIBERTAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO BANCÁRIA. --------------- 
– DE: GALP – GABINETE DE URBANISMO, ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA.– 
LUGAR: FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E SANTA CRUZ/TRINDADE - 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, DA ARQ.ª SUSANA FERNANDES DE 07.08.2012. ------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
1.1. A empresa “GALP, Urbanismo, Arquitetura e engenharia, Lda.” 
apresentou uma exposição a 16/04/2012 através do ofício nº 4413, 
onde solicita “o cancelamento da garantia bancária nº D.17330 do 
Banco Internacional de Crédito, no valor de 22.500,0€, em vigor 
desde 29 de março de 2004.”.---------------------------------------- 
1.2. Solicita, ainda, que o município “providencie para que nos 
sejam pagas as verbas … do projeto de execução do pavilhão Multiusos 
de Santa Cruz. … as verbas referentes ao cancelamento do Plano de 
pormenor e às Acessibilidades”.------------------------------------- 
1.3. Em anexo remetem ainda uma cópia da garantia bancária nº 
D.17330 do Banco Internacional de Crédito a favor da CHAVESPOLIS, 
S.A. --------------------------------------------------------------- 
1.4. Através de correio eletrónico remetido ao Sr. Arq. Rodrigo 
Moreira, em 9/7/2012, a empresa apresentou ainda, o resumo da 
execução física e financeira relativa a cada componente do contrato, 
a qual se junta em anexo (Anexo I). -------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES ------------------------------------ 
2.1. A elaboração do Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte 
(doravante designado por PPZUN) enquadra-se no âmbito do 
desenvolvimento do Programa Polis em Chaves. Para a elaboração do 
Plano e demais projetos foi promovido um concurso público 
internacional denominado por “Prestação de serviços de elaboração do 
Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte e Projetos de Execução do 
Parque Multiusos incluído na Intervenção do Programa Polis, Projeto 
de Execução do Pavilhão Multiusos de Santa Cruz e Projeto de 
Acessibilidades”, enquadrado no D.L. nº 197/99, de 8 de junho. ----- 
2.2. A elaboração do Plano e de cada um dos projetos foi adjudicada 
ao “GALP – Gabinete de Urbanismo, Arquitetura e Engenharia, Lda.” 
(adiante denominado GALP), pelo Concelho de Administração da 
“CHAVESPOLIS - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em 
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Chaves, S.A.”, adiante designada CHAVESPOLIS, S.A., mediante a 
celebração do Contrato Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004, pelo valor global de 
450.000,00€, acrescido de IVA à taxa em vigor, com as seguintes 
condições de entrega e de pagamento: ------------------------------- 
1ª Prestação 10% Com a assinatura do contrato 

2ª Prestação 15% Com a entrega de cada um dos Estudos Prévios 

3ª Prestação 15% 
Com a aprovação de cada um dos Estudos 
Prévios 

4ª Prestação 20% 
Com a entrega da Proposta de Plano/Projetos 
de Execução 

5ª Prestação 30% 
Com a aprovação da Proposta de Plano/Projetos 
de Execução 

6ª Prestação 10% Assistência técnica 
2.3. O valor global da adjudicação distribuía-se da seguinte forma 
por cada componente abrangida pelo contrato: ----------------------- 

Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte (PPZUN) 50.000,00€ + Iva 

Parque Multiusos de Santa Cruz 55.000,00€ + Iva 

Pavilhão Multiusos de Santa Cruz 285.000,00 +Iva 

Acessibilidades 60.000,00 + Iva 

TOTAL 450.000,00€ + Iva 

2.4. Durante a elaboração do Plano e dos projetos complementares, 
descrita sucintamente no ponto seguinte, houve necessidade de 
promover a sua reformulação, concretizada através de adicionais ao 
contrato inicial5: ------------------------------------------------- 

Reformulação do Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Norte (PPZUN) 

 

25.000,00€ + Iva 

Reformulação do Parque Multiusos de Santa Cruz 
 

12.000,00€ + Iva 

Acessibilidades 
 

30.000,00 + Iva 

TOTAL 67.000,00€ + Iva 

2.5. O projeto e a obra do Parque Multiusos foram realizados e os 
correspondes contratos (inicial no valor de 55.000,00€ e adicional, 
no valor de 12.000,00€, acrescidos de Iva à taxa em vigor) foram 
integralmente executados. ------------------------------------------ 
3. EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS ----------------------------------- 
3.1. De forma a poder avaliar o grau de execução física de cada 
componente do Contrato Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004 foi elaborado o 
histórico constante do Anexo II, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido na presente informação. -------------------------------- 

                                                           
5 Adicional ao contrato fundamentado na alínea e), do art.º 86º, do 
D.L. nº 197/99, de 8 de junho. ------------------------------------- 
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3.2. Uma vez que a componente do contrato relativa ao Parque 
Multiusos já foi integralmente executada, não foi incluída nesta 
pesquisa. ---------------------------------------------------------- 
3.3. O projeto do Pavilhão Multiusos está a ser acompanhado pela 
Sr.ª Engª. Amélia Melo a qual produziu a informação que constitui o 
Anexo III. Essa informação permite-nos inferir que estão ainda a ser 
finalizados os procedimentos tendentes à aprovação do projeto de 
execução nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação. -------------------------------------------------------- 
3.4. Consultado o processo administrativo relativo ao Plano de 
Pormenor, extraem-se as seguintes informações mais relevantes: ----- 
a) Verifica-se que, de acordo com o Parecer nº 5 da Comissão 
Mista de Licenciamento emitido sobre a proposta contida na Planta de 
Implantação da Reformulação do PPZUN, havia algumas questões a ser 
aferidas pela equipa do plano; ------------------------------------- 
b) Analisa a planta constante do processo administrativo 
existente na CMC, junto à qual se encontra um CD datado de junho 
2008, contendo uma nava versão da planta de implantação do plano, 
verifica-se, por um lado, que a rede viária patenteada nesta 
proposta não vai ao encontro àquela que foi previamente aprovada em 
reunião de CMC realizada em 16/2/2006 e, por outro lado, não permite 
aferir com exatidão o seu grau de desenvolvimento. ----------------- 
3.5. Neste contexto, verifica-se que não houve uma entrega formal 
da fase de Estudo Prévio da Reformulação do Plano de Pormenor da 
Zona Urbana Norte e, por conseguinte, não há qualquer deliberação 
sobre a aprovação desta fase dos estudos. -------------------------- 
3.6. Por outro lado, a rede viária patenteada na última planta de 
implantação de junho de 2008, constante do CD, contém uma proposta 
de rede viária sobre a qual o Sr. Vereador Carlos Castanheira Penas 
exarou um despacho que manifesta não ser intenção do município 
expropriar os prédios necessários à execução do arruamento previsto 
na área do plano, na intersecção da Rua da Igreja com a Rua dos 
Passadouros, que colide com um pedido de licenciamento de uma 
habitação unifamiliar6. -------------------------------------------- 
3.7. Atendendo a estes elementos, subentende-se que será necessário 
estabilizar uma estratégia de atuação para aquela área específica do 
plano, equacionando e, provavelmente, redesenhando a planta de 
implantação e, por conseguinte, as restantes peças escritas e 
desenhadas que compõem e acompanham o plano.------------------------ 
3.8. Sobre as peças escritas e desenhadas que compõem e acompanham 
o PPZUN, será ainda necessário aferir junto do GALP, qual o ponto de 
situação da elaboração do mesmo, no pressuposto da sua concordância 
em encerrar o seu procedimento de elaboração, uma vez que na 
exposição apresentada, é feita referência ao “cancelamento do Plano 
de Pormenor”. ------------------------------------------------------ 
3.9. Sobre o procedimento de elaboração do plano convêm, ainda, 
referir que a publicação do Decreto Regulamentar nº10/2009, de 29 de 
maio, veio fixar a cartografia necessária a utilizar nos 
Instrumentos de Gestão Territorial, a qual, para efeitos de 
elaboração de um plano de pormenor deverá ser igual ou superior à 
escala 1:2000. Atualmente, a única cartografia homologada no 
Município de Chaves é à escala 1:10000, a qual é inadequada no caso 
da elaboração de um plano de pormenor. ----------------------------- 

                                                           
6 Processo nº 303/09 em nome de Maria de Natividade Alves Teixeira 
Moura. ------------------------------------------------------------- 
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3.10. Relativamente a este assunto o Sr. Arq.º Cabeleira em 
27/7/2011 proferiu um Despacho no sentido de proceder ao 
cancelamento do procedimento de elaboração deste plano, mediante 
expedição de uma mensagem de correio eletrónico dirigida ao Sr. 
Eng.º Geraldes, enquanto dirigente responsável pelo acompanhamento 
do respetivo procedimento de elaboração do PPZUN, cuja cópia 
constitui o Anexo IV. ---------------------------------------------- 
4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS EM CASO DE REVOGAÇÃO ---------- 
4.1. O contrato inicial (Contrato Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004) prevê, 
na sua Cláusula 17ª, o estabelecimento de uma garantia bancária no 
valor de 22.500,0€.------------------------------------------------- 
4.2. O nº 2 da citada cláusula estipula que a caução expirará 
quando a CHAVESPOLIS, S.A. comunicar ao GALP, por escrito, que 
cessaram todas as obrigações decorrentes do contrato, o que deverá 
ser feito no prazo de 30 dias contados após a extinção daquelas 
obrigações. -------------------------------------------------------- 
4.3. De acordo com a cláusula 22º do contrato, a CHAVESPOLIS, S.A. 
pode revogar o contrato devendo, para o efeito, notificar o GALP por 
carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 
45 dias, relativamente à data de produção dos seus efeitos. -------- 
4.4. No nº 3 da cláusula anterior, o GALP terá ainda direito ao 
pagamento de 10% das prestações que se venceriam entre a data de 
produção de efeitos e o termo do contrato. ------------------------- 
4.5. O nº 4 da mesma cláusula estipula que não há lugar a qualquer 
indeminização, caso a revogação se fundamente em razões de força 
maior ou independentes da Sociedade CHAVESPOLIS, S.A.. ------------- 
4.6. Após a Transmissão do Património da CHAVESPOLIS, S.A. para o 
Município, o referido nos pontos anteriores passou a ser da 
responsabilidade do Município e não da primeira entidade. ---------- 
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS ------------------------------- 
5.1. Tendo em consideração os documentos constantes do processo 
administrativo da Transmissão do Património da CHAVESPOLIS, S.A. 
para o Município de Chaves, disponibilizado pela Divisão de Gestão 
Financeira, bem como a informação complementar aferida junto da 
mesma unidade orgânica7, permitiram recolher os dados relativos à 
execução financeira do contrato, sintetizados no seguinte quadro 
(que inclui valores sem IVA): -------------------------------------- 

CONTRATO INICIAL Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004 DE 29/04/2004 

  

PLANO DE PORMENOR DA 
ZONA URBANA NORTE 

PARQUE MULTIUSOS PAVILHÃO MULTIUSOS ACESSIBILIDADES 

50.000,00 € 55.000,00 € 285.000,00 € 60.000,00 € 

1ª Prestação 
10
% 

5.000,00 €  
10
% 

5.500,00 €  
10
% 

28.500,00 €  
10
% 

6.000,00 €  

2ª Prestação 
15

% 
7.500,00 €  

15

% 
8.250,00 €  

15

% 
42.750,00 €  

15

% 
9.000,00 €  

3ª Prestação 
15

% 
7.500,00 €  

15

% 
8.250,00 €  

15

% 
42.750,00 €  

15

% 
9.000,00 €  

4ª Prestação 
20

% 
10.000,00 €  

20

% 

11.000,00 

€ 
 

20

% 
28.130,08 € 28.869,92 € 

20

% 
 

12.000,00 

€ 

5ª Prestação 
30

% 
15.000,00 €  

30

% 

16.500,00 

€ 
 

30

% 
 85.500,00 € 

30

% 
 

18.000,00 

€ 

                                                           
7 A informação que nos foi transmitida confirma que, desde que se 
processou a transmissão do património da ChavesPolis, S.A. para o 
Município de Chaves, foi efetuado o pagamento parcial da 4ª 
Prestação, correspondente à entrega do Projeto de Execução do 
Pavilhão Multiusos de Santa Cruz (faturas nº 1979/2001 e nº 
4346/2011). -------------------------------------------------------- 
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6ª Prestação 
10
% 

5.000,00 €  
10
% 

5.500,00 €  
10
% 

 28.500,00 € 
10
% 

 6.000,00 € 

    

50.000,00 € 0,00 € 

 

55.000,00 
€ 

0,00 € 

 

142.130,08 
€ 

142.869,92 
€ 

 

24.000,00 
€ 

36.000,00 
€ 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

             

ADICIONAIS AO CONTRATO, TODOS DE 08/10/2007 

  

ADICIONAL Nº 06.03.06_PP-
ZUN/AD3-2007 

ADICIONAL Nº 
06.03.06_PP-ZUN/AD2-2007 

  

ADICIONAL Nº 
06.03.06_PP-ZUN/AD1-2007 

PLANO DE PORMENOR DA 
ZONA URBANA NORTE 

PARQUE MULTIUSOS ACESSIBILIDADES 

25.000,00 € 12.000,00 € 30.000,00 € 

1ª Prestação 
10

% 
2.500,00 €  

100

% 

12.000,00 

€ 
 

10,00

% 

3.000,00 

€ 
 

2ª Prestação 
15
% 

 3.750,00 € 

 

83,73
% 

 
25.119,00 

€ 

3ª Prestação 
15

% 
 3.750,00 € 6,27%  

1.881,00 

€ 

4ª Prestação 
60
% 

 15.000,00 €  

    

2.500,00 € 22.500,00 € 

 

12.000,00 
€ 

0,00 € 

 

3.000,00 
€ 

27.000,00 
€ 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

PAGO 
POR 

EXECUT
AR 

PAGO 
POR 

EXECU
TAR 

5.2. Atendendo à execução financeira e física do contrato, bem como 
à informação extraída do histórico que constitui o Anexo II, podemos 
elaborar a seguinte síntese: --------------------------------------- 
a) PLANO DE PORMENOR DA ZONA URBANA NORTE: ---------------------- 
› Contrato inicial (Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004 de 29/04/2004) – 
totalmente executado (financeiramente); ---------------------------- 
› Adicional ao contrato (Nº 06.03.06_PP-ZUN/AD3-2007 de 
08/10/2007) – verifica-se a execução parcial da 2ª prestação da fase 
de entrega do estudo prévio; --------------------------------------- 
› De acordo com o despacho do Sr. Arq.º Cabeleira de 25/07/2011, 
poderá proceder-se ao pagamento do valor requerido pela equipa 
(10.000,00€, acrescido de Iva), no seguimento da “anulação” do 
contrato e de acordo com o previsto no nº 3, da sua cláusula 22º; -- 
b) PARQUE MULTIUSOS: -------------------------------------------- 
› Quer em termos de contrato inicial (Nº 06.03.06_PP-ZUN/2004 de 
29/04/2004), quer do adicional ao contrato (Nº 06.03.06_PP-ZUN/AD2-
2007 de 08/10/2007) estão integralmente executados (física e 
financeiramente); -------------------------------------------------- 
c) PAVILHÃO MULTIUSOS: ------------------------------------------ 
› De acordo com as considerações explanadas pela Sr.ª Eng.ª 
Amélia Melo na sua informação produzida em 30-07-2012, cuja cópia 
constitui o Anexo III, o projeto de execução está num estado 
avançado de realização, tendo sido aprovado condicionalmente em 
reunião de CMC de 07/06/2010; atualmente aguarda-se a emissão de 
parecer por parte de uma entidade externa (no âmbito do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação) em vista a promover a 
posterior revisão do projeto por parte da Comissão Municipal de 
Revisão de Projetos e concluir o procedimento de aprovação do 
projeto de execução; ----------------------------------------------- 
› Na mesma informação é descrito que o projeto de execução foi 
entregue, pelo que se poderá proceder ao pagamento da 4ª prestação, 
correspondente à entrega do projeto de execução; ------------------- 
› Relativamente à 5ª Prestação - aprovação do projeto de 
execução, é entendimento da Sr.ª Eng.ª Amélia Melo que estão 
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reunidas condições para se proceder ao pagamento parcial de 50% da 
prestação em causa; ------------------------------------------------ 
› Uma vez que a realização da obra está suspensa por decisão 
superior, não se prevendo a sua realização a breve prazo, considera-
se que, face ao estado de desenvolvimento da fase de projeto de 
execução, a mesma deve ser integralmente concluída para efeitos de 
aprovação definitiva do projeto de execução; na eventualidade de se 
propor a revogação do contrato sugere-se que a mesma venha a incidir 
apenas na fase da assistência técnica; ----------------------------- 
d) PROJETO DE ACESSIBILIDADES: ---------------------------------- 
› Do processo administrativo consta apenas um Estudo Prévio, não 
se encontrando qualquer elemento referente à fase do Projeto de 
Execução, quer relativo à versão decorrente do contrato inicial, 
quer da versão relativa ao adicional ao contrato (Nº 06.03.06_PP-
ZUN/AD1-2007 de 08/10/2007); --------------------------------------- 
› Uma vez que foi celebrado o adicional ao contrato, subentende-
se que as obrigações decorrentes do contrato inicial deverão ser 
revogadas e ser pago o correspondente a 10% das prestações por 
executar com base na Clausula 22º do contrato, no valor de 3.600,00€ 
(três mil e seiscentos euros); ------------------------------------- 
› Prevendo-se a revogação do adicional ao contrato (Nº 
06.03.06_PP-ZUN/AD1-2007 de 08/10/2007) deverá ser ainda pago o 
correspondente a 10% das prestações por executar com base na 
Clausula 22º do contrato, no valor de 2.700,00€ (dois mil e 
setecentos euros). ------------------------------------------------- 
5.3. Atendendo ao descrito, caso seja intenção do Executivo 
Municipal extinguir o procedimento de elaboração do PPZUN e revogar 
cada um dos contratos adicionais, julgo, salvo melhor opinião, que o 
GALP estaria, de momento, em condições de receber os seguintes 
honorários (contra a entrega da fatura correspondente): ------------ 

PLANO/PROJETO OBS. 
VALOR 

(sem Iva) 

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA URBANA 
NORTE 

Valor aceite pelo Sr. Arq. Cabeleira em 

25/7/2011 (e-mail anexo IV) 

A título de indemnização, nomeadamente, 

pelo trabalho executado de reformulação do 
estudo prévio 

10.000,00€ 

PROJETO DO PAVILHÃO 
MULTIUSOS DE SANTA CRUZ 

Valor restante da 4ª prestação 
Projeto de execução foi entregue e já foi 

paga a quantia de 28.869,92 € 
28.869,92€ 

50% do valor da 5ª prestação 
Projeto de execução aprovado 

condicionalmente em reunião de CMC de 
7/6/2010 

42.750,00€ 

10% da 6ª prestação 
10% da prestação por executar, com base 

na cláusula 22º do Contrato, em caso de 
revogação do mesmo 

2.850,00€ 

TOTAL 74.469,92€ 

REFORMULAÇÃO DO PROJETO 
DE ACESSIBILIDADES DE SANTA 
CRUZ 

10% das prestações por executar do contrato 

inicial nº 06.03.06_PP-ZUN/2004 

10% das prestações por executar, com base 

na cláusula 22º do Contrato, em caso de 
revogação 

3.600,00€ 

10% das prestações por executar do adicional ao 
contrato nº 06.03.06_PP-ZUN/AD1-2007 

10% das prestações por executar, com base 

na cláusula 22º do Contrato, em caso de 

revogação 

2.700,00€ 

TOTAL 6.300,00€ 

TOTAL (sem IVA) 90.769,92 €

TOTAL (com  IVA a 23%) 111.647,00 €
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6. CONSIDERAÇÕES FACE À CAUÇÃO ------------------------------------- 
6.1. De acordo com o capítulo anterior, na presente data verifica-
se a seguinte execução financeira dos contratos: ------------------- 

 CONTRATO INICIAL ADICIONAIS AO CONTRATO 

TOTAL 450.000,00€ 100% 67.000,00€ 100% 

HONORÁRIOS PAGOS 271.130,08€ 60,25% 17.500,00€ 26,12% 

POR EXECUTAR 178.869,92€ 39,75% 49.500,00€ 73,88% 

6.2. Considerando, por um lado, que a caução nº D17330 prestada, no 
valor de 22.500,00€, se refere a 5% do contrato inicial no valor de 
450.00,00€ e, por outro lado, que nenhum dos adicionais ao contrato 
foi objeto de caução. ---------------------------------------------- 
6.3. Considerando ainda que a componente do projeto de 
Acessibilidade foi objeto de adicional ao contrato, e por 
conseguinte os honorários das prestações por executar previstas no 
contrato inicial no valor 36.000,00€, não serão executadas. -------- 
6.4. Perante esta situação, salvo melhor entendimento, estar-se-á 
neste momento em condições de libertar a percentagem da caução 
proporcional aos honorários efetivamente pagos no que respeita ao 
contrato inicial8, a saber, 15.356,50€ (quinze mil trezentos e 
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos). ----------------------   
6.5. O restante valor da caução, no montante de 7.143,50€ (sete mil 
cento e quarenta e três euros e cinquenta cêntimos), só estará em 
condições de ser libertado, quando cessarem totalmente as obrigações 
legais e financeiras decorrentes do contrato, neste caso após 
aprovação do projeto de execução do Pavilhão Multiusos e revogação 
do respetivo contrato na fase da assistência técnica. -------------- 
7. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
7.1. Face ao exposto, de forma a poder responder ao solicitado pela 
empresa requerente, importa numa primeira fase, colocar à 
consideração do Executivo Municipal a decisão sobre a pertinência da 
continuidade da elaboração de cada uma das componentes do contrato 
que ainda não está concluída9, todas adjudicadas ao “GALP, Gabinete 
de Urbanismo, Arquitetura e Engenharia, Lda.”. --------------------- 
7.2. Para o efeito, sou a propor que superiormente seja adotada 
decisão no sentido de submeter a presente proposta à próxima Reunião 
da Câmara Municipal, tendo em vista a obtenção das seguintes 
decisões para cada um dos projetos elencados: ---------------------- 
a) REFORMULAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA URBANA NORTE 
(abrangida pelo contrato adicional nº 06.03.06_PP-ZUN/AD3-2007) – 
determinar a extinção do procedimento de elaboração do plano; ------ 
b) PROJETO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE SANTA CRUZ (abrangido pelo 
contrato nº 06.03.06_PP-ZUN/2004) – determinar a conclusão o Projeto 
de Execução em vista a promover a sua ulterior aprovação; ---------- 
c) REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADES DE SANTA CRUZ 
(abrangido pelo contrato adicional nº 06.03.06_PP-ZUN/AD1-2007) – 
determinar a extinção do procedimento de elaboração do projeto. ---- 

                                                           
8 Honorários pagos do contrato inicial (271.130,08€) + honorários 
projeto acessibilidades (36.000,00€) = 307.130,08€ ----------------- 
9 Exceto a componente do projeto do Parque Multiusos, que está 
integralmente concluída em termos físicos e financeiros. ----------- 
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7.3. Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão no sentido 
de autorizar esta unidade orgânica a apresentar, subsequentemente, 
propostas de atuação no que concerne à revogação dos contratos 
celebrados com o GALP, designadamente, os relativos à Reformulação 
do PPZUN, ao Projeto do Pavilhão Multiusos e à Reformulação do 
Projeto de Acessibilidades, em função do estado de elaboração de 
cada um dos estudos e de acordo com o explanado na presente 
informação. --------------------------------------------------------  
7.4. Ainda no seguimento da aceitação do ponto 7.2, sou a propor 
que o Executivo Municipal delibere no sentido de autorizar a 
libertação parcial, na proporção dos honorários já executados, da 
referida Caução/Garantia Bancária nº D17330, do Banco Internacional 
de Crédito, que revertia a favor da CHAVESPOLIS, S.A.10, no valor de 
15.356,50€ (quinze mil trezentos e cinquenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos), e assim dar resposta ao solicitado pelo 
requerente. -------------------------------------------------------- 
7.5. Por último, que seja tomada decisão de comunicação da 
deliberação que vier a ser praticada ao “GALP, Gabinete de 
Urbanismo, Arquitetura e Engenharia, Lda.”. ------------------------ 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
ANEXO I –  Ponto de situação enviado, via correio eletrónico, pelo 
Arqº. Loureiro a 9/7/2012, na qualidade de representante da GALP; --  
ANEXO II –  Histórico do processo; ----------------------------- 
ANEXO III - Informação da Sr.ª Eng.ª Amélia Melo relativa à execução 
do projeto do Pavilhão Multiusos; ---------------------------------- 
ANEXO IV – Despacho do Sr. Arq.º Cabeleira, via correio eletrónico, 
com vista à revogação do contrato de elaboração da Reformulação do 
Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte. ---------------------------- 
DESPACHO DA ARQ. ANA ISABEL AUGUSTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
07.08.2012. -------------------------------------------------------- 
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 proposta à consideração do Senhor 
Presidente, Dr. João Batista, com vista a exarar despacho de 
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, 
tendo em vista a obtenção das competentes decisões para cada um dos 
projetos em causa; ------------------------------------------------- 
2- Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão no sentido 
de autorizar esta unidade orgânica a apresentar, subsequentemente, 
propostas de atuação no que concerne à revogação dos outros 
contratos celebrados com o GALP, designadamente, os relativos à 
Reformulação do PPZUN, ao Projeto do Pavilhão Multiusos e à 
Reformulação do Projeto de Acessibilidades, em função do estado de 
elaboração de cada um dos estudos e de acordo com o explanado na 
presente informação. -----------------------------------------------  
3- Ainda no seguimento da aceitação do ponto 1, sendo o Município 
de Chaves a entidade para quem reverteram as obrigações legais e 

                                                           
10 Uma vez que o Município de Chaves é a entidade para quem 
reverteram as obrigações legais e financeiras da CHAVESPOLIS, S.A..- 
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financeiras da CHAVESPOLIS, S.A., considera-se que deverá o 
Executivo deliberar autorizar a libertação parcial da 
Caução/Garantia Bancária nº D17330, do Banco Internacional de 
Crédito, na proporção dos honorários já executados e de acordo com o 
valor apurado nesta informação; ------------------------------------ 
4- Por último, que seja tomada decisão de comunicação da 
deliberação que vier a ser praticada ao “GALP, Gabinete de 
Urbanismo, Arquitetura e Engenharia, Lda.”. ----------------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.07. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
1.3. PLANO DE PORMENOR DAS MARGENS DO TÂMEGA - PROPOSTA DE EXTINÇÃO 
DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO – LUGAR: MARGEM DIREITA DO 
TÂMEGA, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA ARQ.ª ANA 
ISABEL AUGUSTO DE 25.07.2012. -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO EM TERMOS CONTRATUAIS----------------- 
1.1. Em 21 de janeiro de 2004 foi celebrado o Contrato Nº 
06.03.06_PP-MT/2004 entre a CHAVESPOLIS – Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis de Chaves, S.A. e o consórcio 
constituído pelas empresas GIPP – Gestão Integrada de Projectos e 
Planeamento, Lda., BARBOSA & GUIMARÃES, Lda., ETECLDA – Escritório 
Técnico de Engenharia Civil e RODRIGUES GOMES & ASSOCIADOS com vista 
à “ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DAS MARGENS DO TÂMEGA, DOS 
PROJETOS DE EXECUÇÃO INCLUÍDOS NA INTERVENÇÃO DO PROGRAMA POLIS EM 
CHAVES: (…)11” pelo valor de 383.000,00€ (trezentos e oitenta e três 
mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cuja cópia se 
anexa à presente informação. À componente relacionada com o Plano de 
Pormenor das Margens do Tâmega (Ação 2.2) correspondeu um valor de 
adjudicação de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o quadro seguinte:--------- 

PROJECTOS INCLUÍDOS NO CONTRATO Nº 06.03.06_PP-MT/2004 VALOR 

                                                           
1“ (PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS MARGENS DO TÂMEGA 
ENTRE A PONTE DE S. ROQUE E A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SANTA 
CRUZ, PROJETO DO PARQUE URBANO DA GALINHEIRA – MARGEM DIREITA DO RIO 
TÂMEGA ENTRE A PONTE DE S. ROQUE E A GALINHEIRA – 1ª FASE E PROJETO 
DA CICLOVIA DAS ÁREAS RIBEIRINHAS DO TÂMEGA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
POLIS EM CHAVES, PROJETO DO PARQUE URBANO DA GALINHEIRA – MARGEM 
DIREITA DO TÂMEGA ENTRE A PONTE DE S. ROQUE E A GALINHEIRA – 2ª 
FASE, PROJETO DE EXECUÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS 
COBERTAS E PROJETO DE EXECUÇÃO DA PISCINA OLÍMPICA)”. -------------- 
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Plano de Pormenor das Margens do Tâmega  75.000,00 € 

Requalificação Paisagística das Margens do Tâmega 
entre a Ponte de São Roque e ETA de Santa Cruz  

22.649,00 € 

Parque Urbano da Galinheira 1ª Fase 37.913,00 € 

Parque Urbano da Galinheira 2ª Fase 45.464,00 € 

Ciclovia Ribeirinha do Tâmega 17.862,00 € 

Complexo Municipal de Piscinas e Piscina Olímpica 184.112,00 € 

 TOTAL  383.000,00 € 

1.2. O procedimento de contratação que esteve na base da adjudicação 
em causa fundamentou-se numa estratégia de otimização em termos de 
tempo e de qualidade concecional, tendo sido considerado vantajoso 
incluir num único concurso, não só a elaboração o Plano de Pormenor 
propriamente dito, mas também a conceção das ações/projetos 
relativos aos empreendimentos previstos na sua área de intervenção.-  
1.3. Nos termos da Cláusula 16ª do contrato celebrado, os pagamentos 
seriam efetuados em 6 prestações, de acordo com a seguinte 
escalonamento:------------------------------------------------------ 
› 1ª Prestação (10%) – com a assinatura do Contrato;------------- 
› 2ª Prestação (15%) – com a entrega de cada um dos Estudos 
Prévios;------------------------------------------------------------ 
› 3ª Prestação (15%) – com a aprovação de cada um dos Estudos 
Prévios;------------------------------------------------------------ 
› 4ª Prestação (20%) – com a entrega da Proposta de 
Plano/Projetos de Execução;----------------------------------------- 
› 5ª Prestação (30%) – com a aprovação da Proposta de 
Plano/Projetos de Execução;----------------------------------------- 
› 6ª Prestação (10%) – com a Assistência Técnica.---------------- 
1.4. Em 24 de setembro de 2007 foi celebrado um adicional ao 
contrato inicial, Contrato Nº 06.03.06_PP-MT/AD3-2007, no valor de 
83.608,00€ (oitenta e três mil, seiscentos e oito euros), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, em vista à elaboração do projeto de 
Reabilitação e Construção dos Pesqueiros da Margem Esquerda do 
Tâmega entre a Ponte Romana e a ETA.-------------------------------- 
1.5. Em 24 de setembro de 2007 foi também celebrado um outro 
adicional ao contrato mencionado, Contrato Nº 06.03.06_PP-MT/AD4-
2007, justificado pelos seguintes factos:--------------------------- 
i) Ter ficado inviabilizada a construção do Complexo de Piscinas 
Municipais Cobertas e da Piscina Olímpica (cuja implantação estava 
prevista na área de intervenção do PPMT), após receção do parecer 
desfavorável do Instituto Nacional de Água (INAG), com fundamento 
nas restrições existentes na área classificada como Zona Adjacente 
ao Rio Tâmega;------------------------------------------------------ 
ii) Necessidade de introdução de alterações ao projeto das Piscinas 
Municipais Cobertas de acordo com a sua nova localização no Jardim 
do Tabolado.-------------------------------------------------------- 
1.6. Neste sentido, o adicional ao contrato, no valor de 145.000,00€ 
(cento e quarenta e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, ficou associado à elaboração de um novo projeto do 
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Complexo de Piscinas Municipais Cobertas, não tendo mais implicações 
nos restantes projetos abrangidos pelo contrato inicial.------------ 
1.7. Apesar de terem sido celebrados vários adicionais ao contrato 
inicial para efeitos de execução de todas as ações previstas na área 
de intervenção do PPMT, apenas relevam para a presente informação, 
aqueles cuja prestação de serviços ainda não foi concluída, ou seja, 
os adicionais relativos ao projeto do Complexo de Piscinas 
Municipais Cobertas - Ação 18.2 (cuja localização passou a estar 
fora da área de intervenção do plano) e ao projeto de Reabilitação e 
Construção dos Pesqueiros da Margem Esquerda do Tâmega entre a Ponte 
Romana e a ETA - Ação 4.2A.----------------------------------------- 
1.8. No que respeita aos demais projetos incluídos no contrato 
inicial, informa-se que ficaram integralmente concluídos os 
referentes à Requalificação Paisagística das Margens do Tâmega entre 
a Ponte de São Roque e ETA de Santa Cruz e à Ciclovia Ribeirinha do 
Tâmega (cujas obras foram realizadas e os respetivos processos 
administrativos devidamente encerrados).----------------------------  
1.9. Já os projetos do Parque Urbano da Galinheira - 1ª e 2ª Fases – 
foram cancelados por decisão da CHAVESPOLIS, na sequência do parecer 
desfavorável emitido pelo Instituto da Água (INAG), no âmbito da 
apreciação da proposta de plano do PPMT, tendo este instituto 
colocado fortes reservas quanto à implantação, no citado parque 
urbano, do seu equipamento âncora (Complexo de Piscinas Municipais 
Cobertas e Piscina Olímpica). Neste sentido, a respetiva prestação 
de serviços cessou após a aprovação dos respetivos estudos prévios.- 
2. SÍNTESE DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DAS 
MARGENS DO TÂMEGA--------------------------------------------------- 
2.1. Em reunião de câmara realizada no dia 17-07-2003 foi 
formalmente deliberada a elaboração do Plano de Pormenor das Margens 
do Tâmega (doravante abreviado por PPMT), em conformidade com o 
preconizado nos nos 1 e 4, ambos do artigo 74º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo DL nº 380/99, de 
22/09, e ulteriores alterações, dando início ao período de 
participação pública previsto no artigo 6º do mesmo diploma.-------- 
2.2. A elaboração do plano de pormenor foi iniciada e acompanhada 
pela CHAVESPOLIS, S.A. no âmbito do desenvolvimento do Programa 
Polis de Chaves. A partir do início de 2010, tal procedimento passou 
a ser conduzido pela Divisão de Ordenamento do Território e 
Planeamento Urbanístico da autarquia, uma vez ter sido necessário 
encetar um procedimento concursal complementar para a prestação de 
serviços de elaboração da “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano 
de Pormenor das Margens do Tâmega” para efeitos de cumprimento do DL 
nº 232/2007, de 15/06, diploma que estabelece o regime a que fica 
sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas 
no ambiente.-------------------------------------------------------- 
2.3. Destaca-se que, no âmbito do procedimento de elaboração e 
acompanhamento da elaboração do PPMT, as entidades que tutelavam o 
domínio hídrico e a Zona Adjacente ao Rio Tâmega - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e Instituto 
da Água, I.P. (INAG) - emitiram pareceres desfavoráveis, quer à 
viabilização de novas construções em área abrangida pela Zona 
Adjacente, com exceção do edifício sede da Fundação Nadir Afonso, 
quer a uma eventual redelimitação da Zona Adjacente do Rio Tâmega em 
Chaves.------------------------------------------------------------- 
2.4. Tais pareceres vieram a alterar substancialmente o programa e 
os pressupostos/objetivos urbanísticos que estiveram na base da 
elaboração do plano em causa, uma vez impedirem a concretização dos 
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diversos equipamentos desportivos e recreativos previstos no 
Programa Polis, bem como a previsão de novas áreas de urbanização, 
motivando grandes alterações na proposta de plano.------------------ 
2.5. Neste sentido, a última versão da Proposta de Plano 
(apresentada em 23-04-2010) e o Relatório Ambiental produzido no 
âmbito da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PPMT 
foram enviados pela Divisão de Ordenamento do Território e 
Planeamento Urbanístico à CCDR-N, a coberto do ofício com a N/Ref. 
56/DOTPU/2010 de 20/05/2010, em vista à realização de uma 
conferência de serviços com todas as entidades representativas dos 
interesses a ponderar, em conformidade com o preconizado no artigo 
75º-C, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro e 
ulteriores alterações.---------------------------------------------- 
2.6. A partir deste momento e tendo em conta os contratempos 
verificados em termos da tramitação que o PPMT seguiu para efeitos 
de realização da conferência de serviços12, a CCDR-N enviou o plano 
para a Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano (DGOTDU), entidade que, após ter solicitado alguns 
esclarecimentos ao Município, acabou por devolver a competência do 
acompanhamento do plano à CCDR-N. Em resultado desta situação, a 
conferência de serviços com todas as entidades representativas dos 
interesses a ponderar no âmbito da elaboração do plano só veio a 
realizar-se em 02-02-2011. Desta reunião resultou a emissão de um 
parecer global desfavorável à proposta do PPMT, cujo teor foi 
reproduzido na Ata da respetiva conferência de serviços, rececionada 
e registada no expediente geral do Município com o nº 2434, em 23-
02-2011, cuja cópia se anexa para os devidos efeitos.--------------- 
2.7. Tendo em consideração o esvaziamento do conteúdo programático e 
do objeto urbanístico do plano, a presença de condicionantes que 
impedem a ampliação de novas áreas urbanas, bem como os 
constrangimentos financeiros relacionados com a anulação das 
questões que motivaram a emissão do parecer desfavorável por parte 
da CCDR-N, em particular, os respeitantes aos encargos relacionados 
com a homologação do levantamento topográfico que serviu de base à 
elaboração do plano, em 21-06-2011 o Sr. Vereador Arq.º António 
Cabeleira deu orientações aos serviços desta Divisão para se 
encetarem os procedimentos tendentes à extinção da elaboração do 
PPMT e da respetiva Avaliação Ambiental Estratégica.---------------- 
2.8. Já em 11-04-2012, a coberto do Ofício com a S/Ref. G176-OF-FAC-
058, o Consórcio liderado pela empresa GIPP – Gestão Integrada de 
Projectos e Planeamento, Lda., enquanto adjudicatário do contrato nº 
06.03.06_PP-MT/2004 celebrado com a CHAVESPOLIS, S.A., vem solicitar 
ao Município informação sobre o seu interesse ou não em dar 
continuidade ao contrato de prestação de serviços em causa e 
respetivos contratos adicionais13, a libertação das respetivas 
cauções e garantias bancárias (no caso de não haver interesse em 
concluir a execução dos contratos), bem como o pagamento de faturas 
antigas referentes a trabalhos executados/concluídos, em concreto, 

                                                           
2 Em que se verificou um diferendo sobre qual a entidade da 
administração central com competência para liderar o acompanhamento 
do plano – DGOTDU ou CCDR-N. --------------------------------------- 
3 Designadamente, do Complexo de Piscinas Municipais Cobertas e de 
Reabilitação e Construção dos Pesqueiros da Margem Esquerda do 
Tâmega entre a Ponte Romana e a ETA. ------------------------------- 



                                                                F. 55 
                                                                  _____________________ 

 

uma fatura referente à Avaliação Ambiental Estratégica do PPMT – 
cujo contrato foi celebrado entre o Município e a empresa GIPP.----- 
2.9. No que respeita ao Contrato nº 06.03.06_PP-MT/2004 em análise, 
informa-se que houve lugar à prestação das seguintes garantias 
bancárias por parte da empresa líder14 do consórcio adjudicatário:--- 
(i) Garantia bancária nº 125-02-0524381, de 9 de fevereiro de 2004, 
prestada pelo Banco Comercial Português, S.A. a favor da 
CHAVESPOLIS, S.A., no valor de 38.300,00€, destinada a garantir 10% 
do abono antecipado do pagamento inicial do contrato mencionado, de 
acordo com a cláusula décima sexta do contrato;--------------------- 
(ii) Garantia bancária nº 125-02-0504991, de 6 de janeiro de 2004, 
prestada pelo Banco Comercial Português, S.A. a favor da 
CHAVESPOLIS, S.A., no valor de 19.150,00€, destinada a garantir 5% 
do valor dos honorários, de acordo com a cláusula décima sétima do 
referido contrato;-------------------------------------------------- 
2.10. A coberto do ofício com a Ref. 215/2005, de 02-05-2005, a 
CHAVESPOLIS solicitou o cancelamento da garantia bancária nº 125-02-
0524381 ao banco prestador da mesma. A outra garantia bancária ainda 
se encontra ativa no presente.-------------------------------------- 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS--------------------------------------------- 
3.1. Tendo em consideração o esvaziamento do programa e do objeto 
urbanístico do PPMT, uma vez que os vários pareceres emitidos pelas 
entidades externas impediram: -------------------------------------- 
(i) A previsão de novas áreas de urbanização; e-------------------- 
(ii) O desenvolvimento da maioria dos equipamentos desportivos e 
recreativos do Programa Polis;-------------------------------------- 
3.2. Tendo em consideração a estabilização da área do Plano em 
termos de uso e ocupação;------------------------------------------- 
3.3. Tendo em consideração a presença de condicionantes que impedem 
novas edificações, em concreto, o facto do PPMT se projetar 
maioritariamente numa zona sobre a qual impende uma restrição de 
utilidade pública (Zona adjacente ao Rio Tâmega)15, cujos limites não 
foi possível alterar ou revogar no âmbito da elaboração do plano;--- 
3.4. Tendo em consideração os argumentos justificadores da 
conveniência de se extinguir o procedimento de elaboração do Plano 
de Pormenor das Margens do Tâmega, julga-se oportuno submeter tal 
decisão a reunião da Câmara Municipal, como condição prévia à 
elaboração de propostas de decisão a adotar sobre os contratos de 
prestação de serviços complementares, designadamente, o relativo à 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega com a empresa GIPP – Gestão Integrada de Projectos e 
Planeamento, Lda., bem como os adicionais ao Contrato do PPMT, 
designadamente os relativos à elaboração dos projetos das Piscinas 
Municipais Cobertas e da Reabilitação e Construção dos Pesqueiros da 
Margem Esquerda do Tâmega entre a Ponte Romana e a ETA.------------- 
3.5. Tendo em consideração que, apesar do PPMT não ter alcançado 
eficácia, a CHAVESPOLIS, S.A. concluiu o pagamento de todas as 
prestações (6 prestações no total) relacionadas com a prestação de 
serviços do plano em causa. ---------------------------------------- 
3.6. Tendo em consideração que aquela entidade aprovou o pagamento 
de uma indemnização, no valor de 1.560,00€, acrescida de IVA à taxa 
em vigor, “referente aos custos de alteração e substituição de 
algumas peças do plano, para se dar guarida à pretensão da Câmara 

                                                           
4 GIPP – Gestão Integrada de Projetos e Planeamento, Lda. ----------- 
5 Estabelecida pela Portaria nº 335/89, de 11 de maio, que determina 
que tal zona constitui área de ocupação edificada condicionada. ---- 
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Municipal de Chaves de retirar do mesmo o Parque Urbano da 
Galinheira inicialmente previsto”16. -------------------------------- 
3.7. Tendo em conta que, salvo melhor opinião, esta indemnização 
deverá ser paga pelo Município (após apresentação da respetiva 
fatura por parte do consórcio adjudicatário), por força do 
encerramento da Liquidação da CHAVESPOLIS, S.A e da consequente 
transmissão do património desta entidade para o Município de Chaves 
e em conformidade com o Acordo de Cessão de Créditos17 celebrado 
entre o consórcio adjudicatário e a CHAVESPOLIS, S.A. -------------- 
3.8. Tendo em consideração que a prestação de serviços relativa aos 
restantes projetos abrangidos pelo Contrato inicial nº 06.03.06_PP-
MT/200418 ficou resolvida, não se encontrando pendente qualquer 
pagamento. --------------------------------------------------------- 
3.9. Tendo em consideração, contudo, que no âmbito do Contrato nº 
06.03.06_PP-MT/2004, celebrado entre o consórcio adjudicatário e a 
CHAVESPOLIS, S.A. ainda se encontra ativa e pendente de autorização 
de libertação, a garantia bancária nº 125-02-0504991, de 6 de 
janeiro de 2004, prestada pelo Banco Comercial Português, S.A. a 
favor da CHAVESPOLIS, S.A., no valor de 19.150,00€, destinada a 
garantir 5% do valor dos honorários estabelecidos nesse contrato, 
cuja cópia se anexa à presente informação para conhecimento;-------- 
3.10. Tendo em consideração que esta garantia bancária poderá ser 
cancelada caso venha a ser deliberada a extinção do procedimento de 
elaboração do PPMT, uma vez que tal decisão determinará a cessação 
da relação jurídica administrativa entre as partes interessadas no 
âmbito do Contrato nº 06.03.06_PP-MT/2004 relativo elaboração deste 
plano e ao qual se reporta tal garantia bancária.------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
4.1. Face às considerações acima enunciadas tomo a liberdade de 
sugerir que superiormente seja adotada a seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
(i) Que se submeta a presente proposta à próxima Reunião da Câmara 
Municipal, tendo em vista a obtenção da competente decisão de 
extinção do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor das 
Margens do Tâmega pelas razões supramencionadas;-------------------- 
(ii) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão no sentido 
de autorizar esta unidade orgânica a apresentar, subsequentemente, 
propostas de atuação no que concerne ao prosseguimento ou à 
revogação dos diversos contratos associados aos estudos 
complementares do PPMT, designadamente, da Avaliação Ambiental 
Estratégica do plano em causa e dos projetos das Piscinas Municipais 
Cobertas e de Reabilitação e Construção dos Pesqueiros, propostas 
essas que serão oportuna e individualmente fundamentadas e 
submetidas a superior decisão;-------------------------------------- 

                                                           
6 Justificação constante na parte final da página 30 do RELATÓRIO E 
CONTA FINAL DE LIQUIDAÇÃO da CHAVESPOLIS, datado de setembro de 
2009. -------------------------------------------------------------- 
7 Documento constante do processo administrativo “TRANSMISSÃO DO 
PATRIMÓNIO DA CHAVESPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE CHAVES”, Volume I, a 
folhas sem número. ------------------------------------------------- 
8 Requalificação Paisagística das Margens do Tâmega entre a Ponte de 
São Roque e ETA de Santa Cruz, Parque Urbano da Galinheira 1ª e 2ª 
Fases, Ciclovia Ribeirinha do Tâmega e Complexo Municipal de 
Piscinas e Piscina Olímpica. --------------------------------------- 
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(iii) Que seja tomada decisão de comunicação da deliberação que vier 
a ser praticada a todas as entidades envolvidas no procedimento de 
elaboração do plano, nomeadamente:---------------------------------- 
› Ao consórcio adjudicatário formado pelas empresas supracitadas, 
aproveitando a oportunidade para dar nota da necessidade de 
apresentação da fatura relativa à indemnização citada no item 3.6, 
no valor de 1.560,00€ (mil quinhentos e sessenta euros), acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos da sua liquidação por 
parte do município;------------------------------------------------- 
› À Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 
enquanto entidade responsável pelo acompanhamento da elaboração do 
plano e da realização da conferência de serviços com todas as demais 
entidades representativas dos interesses a ponderar;---------------- 
› À Direção Regional de Cultura do Norte, à Direção Geral de 
Armamento e Infraestruturas de Defesa, ao Instituto Geográfico 
Português, à Administração da Região Hidrográfica do Norte, à 
Direção Geral dos Serviços Prisionais e à Direção Regional de 
Educação do Norte, enquanto entidades convocadas para a conferência 
de serviços do plano em causa.-------------------------------------- 
4.2. Por último, convém mencionar que, na sequência da deliberação 
que vier a ser tomada sobre a extinção do procedimento de elaboração 
do Plano de Pormenor das Margens do Tâmega, poderão considerar-se 
extintas todas as obrigações decorrentes do contrato nº 06.03.06_PP-
MT/2004, pelo que o Executivo deverá deliberar autorizar o 
cancelamento da garantia bancária nº 125-02-0504991, de 6 de janeiro 
de 2004, prestada pelo Banco Comercial Português, S.A. a favor da 
CHAVESPOLIS, S.A., no valor de 19.150,00€, uma vez que o Município 
de Chaves é a entidade para quem reverteram as obrigações legais e 
financeiras da CHAVESPOLIS, S., devendo tal pedido ser efetuado no 
prazo de 30 dias após a extinção daquelas obrigações.--------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano --------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. RODRIGO 
MOREIRA, DE 25.07.2012. -------------------------------------------- 
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 proposta à consideração do Senhor Vereador, 
Arqº Castanheira Penas, com vista a exarar despacho de agendamento 
deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em vista 
a obtenção da competente decisão de extinção da elaboração do Plano 
de Pormenor das Margens do Tâmega pelas razões inframencionadas.---- 
2- Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão no sentido 
de autorizar esta unidade orgânica a apresentar, subsequentemente, 
propostas de atuação no que concerne ao prosseguimento ou à 
revogação dos diversos contratos associados aos estudos 
complementares do PPMT, propostas essas que serão oportuna e 
individualmente fundamentadas e submetidas a superior decisão.------ 
3- Visando extinguir a tramitação administrativa do plano em 
causa, deverá o Executivo deliberar no sentido de se promover a 
notificação da deliberação que vier a ser praticada a todas as 
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entidades envolvidas no procedimento de elaboração do plano, de 
acordo com o mencionado na presente informação.--------------------- 
4- Por último, verificando-se a extinção de todas as obrigações 
decorrentes do contrato nº 06.03.06_PP-MT/2004 e, sendo o Município 
de Chaves a entidade para quem reverteram as obrigações legais e 
financeiras da CHAVESPOLIS, S.A., considera-se que deverá o 
Executivo deliberar autorizar o cancelamento da garantia bancária nº 
125-02-0504991, de 6 de janeiro de 2004.---------------------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
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- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 
 
2.1. CERTIDÃO DE DESTAQUE - JOÃO DAS NEVES MORAIS - JUNÇÃO DE 
ELEMENTOS - LUGAR DO LOMBO. ---------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
    O Sr.º João das Neves Morais e outro, apresenta sob requerimento 
n.º 1747/12, referente ao processo n.º 121/12, elementos, com vista 
á emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, 
descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 674/19930804 
e inscrita na matiz com o n.º 192, situada no lugar do Lombo, 
freguesia de Vilar de Nantes no concelho de Chaves.----------------- 
LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área de 2 478.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 192, descrito na Conservatória sob o 
n.º 674/19930804, da freguesia de Vilar de Nantes.------------------ 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO------------------------------------------------- 
O processo está instruído de acordo com o disposto no art. 1919 do 
Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação.--------------- 

                                                           
19 Artigo 19.º - Operações de destaque ------------------------------ 
O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal, sob a forma de requerimento escrito, 
e deve ser acompanhado dos seguintes elementos: -------------------- 
a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer 
direito que confira a faculdade de realização da operação de 
destaque; ---------------------------------------------------------- 
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio 
abrangido;---------------------------------------------------------- 
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2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NO REGIME JURÍDICO----------------------- 
O pedido agora apresentado pelo requerente tem enquadramento legal 
no disposto no n.º 10 do art.º 620 do Dec-Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de 
Março, estando deste modo Isento de Licença, devendo observar, o 
disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a 
destacar, ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora 
deste, consoante a localização da área maior. ---------------------- 
NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
O terreno que se pretende destacar, tem na sua totalidade 2 478.00 m2 
(segundo prova documental – Certidão da Conservatória do Registo 
Predial) e está inserido em dois espaços distintos: em classe 4 – 
espaços agrícolas e florestais, categoria 4.2 – espaços agrícolas e 
na sub-categoria 4.2 B – espaços agrícolas condicionados (RAN+REN) e 
restante em espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.4 – áreas 
periurbanas de Chaves, de acordo com as plantas de Ordenamento do 
Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 47 B, sobre o terreno não 
impede nenhuma servidão e/ou restrição de utilidade pública; ------- 
3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER -------------------------------------- 
Da análise do pedido apresentado constata-se que: ------------------ 
A área da parcela a destacar é de 1 281.00 m2, está inserida nos dois 
espaços acima referidos, designadamente, em classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, categoria 4.2 – espaços agrícolas e na sub-
categoria 4.2 B – espaços agrícolas condicionados (RAN+REN) e 

                                                                                                                                                                                     

c) Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano 
Diretor Municipal em vigor neste Concelho; ------------------------- 
d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou 
superior, a qual deve delimitar a área total do prédio; ------------ 
e) Planta de localização à escala 1:10.000 ou superior, assinalando 
devidamente os limites do prédio; ---------------------------------- 
f) Planta elaborada sobre levantamento topográfico, com indicação da 
parcela a destacar e da parcela sobrante; -------------------------- 
g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 
relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 
função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 
servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 
objeto da pretensão; ----------------------------------------------- 
h) No caso de o destaque incidir sobre terreno com construção 
erigida, deverá ser identificado o respetivo procedimento quando tal 
construção tenha sido sujeita a controlo prévio. ------------------- 
20 Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio -------------------------- 
1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, 
estão isentas de controlo prévio: ---------------------------------- 
d) Os destaques referidos nos n.os 4 e 5 do presente artigo. ------- 
2 — (Revogado.) ---------------------------------------------------- 
3 — (Revogado.) ---------------------------------------------------- 
4 — Os actos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela 
de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano 
estão isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do 
destaque confrontem com arruamentos públicos. ---------------------- 
10 — Os atos que tenham por efeito o destaque de parcela com 
descrição predial que se situe em perímetro urbano e fora deste 
devem observar o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante a localização 
da parcela a destacar, ou, se também ela se situar em perímetro 
urbano e fora deste, consoante a localização da área maior. -------- 
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restante em espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.4 – áreas 
periurbanas de Chaves, de acordo com as plantas de Ordenamento do 
Plano Diretor Municipal, ou seja, em perímetro urbano e fora deste;- 
A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 1 197.00 m2, está 
inserida nos dois espaços acima referidos, designadamente, em classe 
4 – espaços agrícolas e florestais, categoria 4.2 – espaços 
agrícolas e na sub-categoria 4.2 B – espaços agrícolas condicionados 
(RAN+REN) e restante em espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.4 
– áreas periurbanas de Chaves, de acordo com as plantas de 
Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, em perímetro urbano 
e fora deste; ------------------------------------------------------ 
Para a parcela a destacar estima-se, uma área bruta de construção de 
300.00 m2 e de implantação de 150.00 m2. Assim temos que 660.00 (área 
da parcela a destacar dentro do perímetro de construção) m2 x 0.5 
m2/m2 (índice de construção do local) = 330.00 m2 (máxima área bruta 
de construção permitida) > 300.00 m2 (área bruta de construção 
estimada). Resulta assim um índice de construção de 0.45m2/m2 = 

(300.00 m2 /660.00 m2) < 0.5 m2/m2 (índice de construção do local); -- 
Para a parcela a sobrante estima-se, uma área bruta de construção de 
250.00 m2 e de implantação de 100.00 m2. Assim temos que 600.00 (área 
da parcela a destacar dentro do perímetro de construção) m2 x 0.5 
m2/m2 (índice de construção do local) = 300.00 m2 (máxima área bruta 
de construção permitida) > 250.00 m2 (área bruta de construção 
estimada). Resulta assim um índice de construção de 0.42m2/m2 = 

(250.00 m2 /600.00 m2) < 0.5 m2/m2 (índice de construção do local); -- 
A parcela a destacar situa-se dentro e fora do perímetro urbano, 
pelo que, de acordo com o disposto no n.º 10 do art.º 6 do RJUE, 
deve observar o disposto no n.º 4 ou n.º 5, consoante a localização 
da área maior; ----------------------------------------------------- 
A maior área da parcela situa-se, dentro do perímetro de construção, 
pelo que o destaque terá de cumprir o disposto no n.º 4 do art.º 6 
do RJUE, onde dispõe que, os atos que tenham por efeito o destaque 
de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em 
perímetro urbano estão isentos de licença desde que as duas parcelas 
resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos; ------- 
As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 
público; ----------------------------------------------------------- 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 
O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes do 
disposto no n.º 10 e n.º4 do art.º 6, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de 
Março. ------------------------------------------------------------- 
Assim, emite-se parecer favorável á emissão da certidão de destaque 
de acordo com o solicitado, sob requerimento n.º 1747/12. ---------- 
À consideração superior. 2012/07/30. ------------------------------- 
A Técnica Superior: ------------------------------------------------ 
BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, Eng.ª.--------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido da requerente, nos precisos termos da informação técnica 
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supra. Proceda-se à emissão da respetiva certidão de destaque. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
2.2. LOTEAMENTO URBANO - FLAVITUR, S.A. - ALTO DA COCANHA – SANTA 
CRUZ/TRINDADE. ----------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 
Geral com o n.º972/12 de 02-05-2012, a Drª Cláudia Magalhães, na 
qualidade de procuradora do Srº António José de Almeida Franco e de 
Manuel João do Rio (proprietários dos lotes nº 18 e nº 1 do 
loteamento titulado pelo alvará nº 2/81, respetivamente), comunica 
que as infraestruturas tituladas pelo referido alvará de loteamento 
ainda não foram executadas pela promotora, encontrando-se a 
instalação elétrica já realizada com os fios sobre o solo. ---------
Mais solicita, porque razão a Câmara Municipal de Chaves não se 
substituiu à sociedade anónima FLAVITUR, S.A, na realização das 
obras de urbanização necessárias à implementação do alvará de 
loteamento nº 2/81 e qual o destino da caução apresentada pela 
promotora. --------------------------------------------------------- 
2-CONSULTA A DIVISÃO INTERNA --------------------------------------- 
Relativamente ao estado de execução das infraestruturas elétricas, 
propõe-se que seja solicitado ao Engº Luís Figueiredo, adstrito à 
Unidade Flexível de 2º Grau de Recursos Operacionais, o competente 
parecer. ----------------------------------------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 11 de maio de 2012. ---------------------------------------- 
A Técnica Superior: ------------------------------------------------ 
Conceição Fernandes Rei, Engª.-------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.07.2012. -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presnte informação, bem como com o 
despacho do dirigente municipal que antecede. A decisão 
administrativa que vier a ser adotada pelo órgão executivo municipal 
deverá ser lavada ao conhecimento do interessado, expedindo-se para 
o efeito a competente notificação. --------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.07.30. ----------------- 
Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------- 
 
 
2.3. LOTEAMENTO “B” - ANTEROS COMERCIAL, SOC. COMERCIAL, S.A. - 
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ALVARÁ - QUINTA DA ESTACÃO – SANTA MARIA 
MAIOR. ------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
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A Sociedade Anónima Anteros Comercial, Sociedade Comercial e 
Agrícola S.A e o Sr. Ezequiel de Jesus Teixeira, solicitam 
alterações às condições de licença da operação de loteamento, 
titulada pelo alvará n.º 1/2003, sito na Quinta da Estação, Lugar 
das Hortas, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. ---------- 
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
A presente operação de loteamento, titulada pelo alvará n.º 1/2003, 
foi alvo de uma alteração que a seguir se descreve: ---------------- 
- 1.ª Alteração ao alvará inicial, titulado pelo 1.º aditamento em 
28 de agosto de 2008. ---------------------------------------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados na 
Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março e com o Regulamento Municipal 
de Chaves nomeadamente: -------------------------------------------- 
Peças escritas: ---------------------------------------------------- 
- Requerimento inicial; -------------------------------------------- 
- Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial de Chaves 
de todos os lotes, nas quais se pode ler que os requerentes são 
proprietários dos lotes alvos de alteração; ------------------------ 
- Declaração dos restantes proprietários do alvará n.º 1/2003, na 
qual refere que os mesmos não se opõem às alterações à licença, com 
incidência nos lotes n.º 8, n.º 9 e n.º 13. ------------------------ 
- Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 
arquitectura; ------------------------------------------------------ 
- Termo de responsabilidade do técnico coordenador de projectos; --- 
- Cópia da Declaração de inscrição na Ordem dos Arquitectos do autor 
e coordenador do projecto de alterações de arquitectura; ----------- 
- Memória descritiva e justificativa explicando as alterações; ----- 
- Nota descritiva do plano de acessibilidades, presente na memória 
descritiva; -------------------------------------------------------- 
- Declaração do técnico, na qual refere que o relatório de dados 
acústicos, constante no processo (folhas 844 a 833) encontra-se em 
conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, visto não haver 
alterações no local não se justifica apresentação de um novo; ------ 
Peças gráficas: ---------------------------------------------------- 
- Peças desenhadas à escala 1/500: --------------------------------- 
- Planta Síntese; -------------------------------------------------- 
- Planta de alterações; -------------------------------------------- 
- Perfis gerais da proposta; --------------------------------------- 
- Fichas dos lotes alvo de alteração; ------------------------------ 
- Peças desenhadas e escritas em suporte informático --------------- 
ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------ 
No regime jurídico-------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores 
alterações, o pedido dos interessados enquadra-se numa alteração à 
licença da operação de loteamento, titulada pelo alvará nº 1/2003 
emitido em 13/05/2003, em nome da Sociedade Anónima Anteros 
Comercial, Sociedade Comercial e Agrícola, S.A. -------------------- 
Nas disposições do Plano Director Municipal ------------------------ 
Segundo a planta de ordenamento nº 34 A do Plano Director Municipal 
de Chaves, o loteamento titulado pelo alvará nº 1/2003 insere-se num 
espaço de classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), da categoria 
1.1 (Cidade de Chaves); -------------------------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes nº 34 A, sobre o terreno impende 
uma servidão ou restrição de utilidade pública dos monumentos 
nacionais, no entanto os lotes alvos de alteração estão fora da área 
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de influência da servidão, considerando-se dispensável de consulta à 
entidade competente. ----------------------------------------------- 
ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------------------------- 
Os requerentes pretendem levar a efeito a segunda alteração, às 
especificações da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 
1/2003, no que respeita aos lotes n.º 8, n.º 9 e n.º 13 e introduzir 
as alterações a seguir referidas, que resultaram da análise das 
peças escritas e desenhadas constantes no processo administrativo, 
registado com o nº 18/97. ------------------------------------------ 
Alteração das áreas dos lotes, relativamente ao 1.º aditamento do 
alvará n.º 1/2003: ------------------------------------------------- 
As áreas dos lotes, resultantes da presente alteração à licença do 
alvará de loteamento n.º 1/2003, derivam da extinção do lote n.º 9 
transferida a área para o lote n.º 8 e da reconfiguração geométrica 
do lote n.º 13, mantendo inalterável a sua área inicial. ----------- 
Lote n.º 8---------------------------------------------------------- 
Área de 1.311,00m2 – proveniente 602,00m2 do lote n.º 8 e 709,00m2 
do lote n.º 9 extinto; --------------------------------------------- 
Lote n.º 13 -------------------------------------------------------- 
Mantém a área inicial de 595,00m2 – a alteração pretendida apenas 
consiste na configuração geométrica do lote. ----------------------- 
Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao 1.º 
aditamento do alvará n.º 1/2003: ----------------------------------- 
Lote n.º 8 --------------------------------------------------------- 
- Aumento da área de implantação em 227,00m2, passando de 227,00m2 
para 454,00m2; ----------------------------------------------------- 
- Aumento da área de construção em 424,00m, passando de 424,00m2 
para 848,00m2; ----------------------------------------------------- 
- Aumento do numero de pisos em 1 piso, passando de 2 pisos para 3 
pisos sendo um deles abaixo da cota de soleira; -------------------- 
Quadro sinóptico resultante do 2.º pedido de alteração à licença --- 
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Legenda: ----------------------------------------------------------- 

 

Alterações resultantes do presente pedido, relativamente ao 
1.º aditamento ao alvará de loteamento n.º 1/2003 
Nota: A alteração à licença do alvará de loteamento n.º 1/2003 
no que se refere ao lote n.º 13, apenas consiste na alteração 
da sua configuração geométrica. 

Capacidade construtiva --------------------------------------------- 
Os requerentes com o presente pedido de alteração à licença, não 
alteram, a área total de construção prevista inicialmente, pelo que, 
respeita a edificabilidade máxima admitida no alvará de loteamento 
n.º 1/2003. ------------------------------------------------------- 
Áreas de cedência ao município-------------------------------------- 
No que se refere ao dimensionamento das parcelas de terreno, 
destinadas a espaços de circulação, a espaços verdes e de utilização 
colectiva e a equipamentos, a obedecer de acordo com o descrito no 
n.º 4) do artigo 20.º do regulamento do P.D.M., como também ao 
dimensionamento das áreas de cedência gratuita ao município, que 
devam integrar o domínio público municipal, a exigir de acordo com o 
estipulado no artigo 21.º do mesmo regulamento, pelo facto do 
presente pedido de não alterar a área bruta de construção prevista 
no alvará de loteamento inicial, não há lugar aplicação do descrito 
nos referidos artigos do regulamento do P.D.M.---------------------- 
Lugares de estacionamento------------------------------------------- 
A presente alteração à licença com incidência no lote n.º 8 e n.º 9 
(extinto) e da reconfiguração geométrica da área do lote n.º 13, da 
operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 
1/2003, respeita os parâmetros de dimensionamento definidos no ponto 
3 do artigo 12.º Plano Director municipal de Chaves, no que respeita 
ao estacionamento a exigir, conforme o quadro explicativo que se 
segue: ------------------------------------------------------------- 
Quadro I ----------------------------------------------------------- 

 
Estacionamento privado 

 

Lote 
Área de 

Construção 
Área de 
Habitação 

Fogos 
Estacionamento 
Exigido PDM 

Estacionamento 
Previsto 

8 848,00m2 548,00m2 1 3+1=3 4 

 4 uni. 4 uni. 

No que respeita aos lugares de estacionamento públicos a exigir, uma 
vez que, a presente alteração à licença, não implica aumento da área 
de construção destinada a Habitação, apenas foi transferida do lote 
n.º 9 (extinto) para o lote n.º 8, não implicando um agravamento dos 
lugares de estacionamento público a exigir. ------------------------ 
CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------- 
Considerando que, os requerentes apresentam declaração dos restantes 
proprietários do alvará n.º 1/2003, na qual refere que os mesmos não 
se opõem às alterações à licença, com incidência nos lotes n.º 8, 
n.º 9 e n.º 13, dispensa-se o procedimento previsto nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 
alterado e republicado pela Lei n.º 26/2010 de 30/03 (notificação 
dos restantes proprietários para pronuncia no prazo de 10 dias); --- 
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 
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26/2010 de 30/03, o pedido de alterações à licença em análise, fica 
dispensada de Consulta Pública, uma vez que não excede nenhum dos 
três limites definidos naqueles artigos, designadamente: ----------- 
- 4 há; ------------------------------------------------------------ 
- 100 Fogos; ------------------------------------------------------- 
- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a 
pretensão; --------------------------------------------------------- 
Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no que 
se refere ao índice de construção; --------------------------------- 
Considerando que, no pedido objecto de análise, não se verificam 
violações às normas legais e regulamentares; ----------------------- 
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------------ 
Face ao exposto, sou a propor que seja adoptada deliberação no 
sentido de deferir o pedido de alterações ao alvará de loteamento nº 
1/2003; ------------------------------------------------------------ 
Neste contexto, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1, do 
artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores alterações, deve ser 
comunicado aos requerentes que dispõem do prazo de um ano para 
requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 1/2003 (sob pena de caducidade desta deliberação, 
conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do mesmo diploma legal), 
devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 
mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 
03/03, designadamente: --------------------------------------------- 
- Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 
(5 exemplares). ---------------------------------------------------- 
- Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 
matriciais de proveniência; ---------------------------------------- 
- Actualização das certidões da conservatória do registo predial 
anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem 
válidas.------------------------------------------------------------ 
Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão ser 
liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores alterações. ----------- 
Após a emissão do referido título de aditamento ao alvará deverão 
ser cumpridas as formalidades de publicidade previstas no artigo 
78.º do diploma legal retro citado, bem como proceder à comunicação 
oficiosa à Conservatória do Registo Predial, para efeitos de 
averbamento, conforme previsto no n.º 7, do artigo 27.º, do diploma 
legal mencionado. -------------------------------------------------- 
À consideração Superior. Chaves, 07 de agosto de 2012. ------------- 
O Técnico Superior. Luís Miguel Ferreira dos Santos, Arq.----------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Á 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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2.4. LOTEAMENTO - JOSÉ MOREIRA & FILHOS, LDA. - FONTE DO LEITE. ---- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 
Geral com o nº 989/12, em 03-05-2012, a sociedade por quotas José 
Moreira & Filhos, Lda, na qualidade de promotora do loteamento 
titulado pelo alvará nº 5/2006, com aditamento emitido em 15-07-
2008, solicita a expensas da garantia bancária nº 97670002216880019, 
a demolição da habitação unifamiliar, composta por rés-do-chão e 1º 
Andar, anexo e logradouro, inscrita na matriz predial da 
anteriormente designada freguesia de Chaves sob o artigo 3081º. ---- 
2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
2.1-Anteriormente à emissão do alvará de loteamento nº 3/2004, 
renovado pelo alvará nº 5/2006, a promotora, José Moreira & Filhos, 
Lda prestou a garantia bancária emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos, a favor do Município de Chaves – Garantia nº 
97670002216880019, no valor de € 507 787,39 (quinhentos e sete mil 
setecentos e oitenta e sete euros e trinta e nove cêntimos). ------- 
2.2-Em reunião de câmara de 05-07-2010 sob proposta da informação 
técnica de 25-06-2010, foi deliberado pelo Executivo declarar 
caducado definitivamente o alvará de loteamento nº 5/200621, emitido 
em nome de José Moreira & Filhos, o qual titulou o licenciamento do 
loteamento e das obras de urbanização que incidiram sobre três 
prédios sitos no lugar do Raimundo, na Fonte do Leite, freguesia de 
Santa Maria Maior, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Chaves sob os nº 03938/111001 (urbano) e 04249/130802 (rústico) e 
04249/080604 (urbano). --------------------------------------------- 
2.3-Para proteção dos interessados, da qualidade do meio urbano e da 
estética das povoações, a Câmara Municipal deliberou executar os 
trabalhos em falta, corrigir os trabalhos deficientemente executados 
e mencionados na informação técnica da Divisão de Gestão 
Territorial, datada de 07-05-2008 e da Divisão de Abastecimento 
Público, de 30-04-2008, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 84º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. ----------------- 
2.4-No âmbito da realização das obras de urbanização, por via 
substitutiva, pela Câmara Municipal, nos termos do disposto no nº 1 
do artigo 84º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua versão final, 
a assunção de encargos por parte deste Município na realização das 
obras, incluídas na empreitada “ Obras de Urbanização do Loteamento 
nº 5/2006”, ascendeu ao montante de € 124 925,5422 (cento e vinte e 
quatro mil novecentos e vinte e cinco euros e cinquenta e quatro 
cêntimos). --------------------------------------------------------- 
O montante dos encargos foi afetado em 5%, destinado a remunerar 
encargos da administração, nos casos em que se aplica o disposto nos 
artigos 84º e 85º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão 
final, pelo expresso no nº 3 do artigo 54º do mesmo diploma legal.-- 
3-PARECER/PROPOSTA ------------------------------------------------- 
3.1-Sob proposta da Divisão de Obras Públicas nº 62/2012, de 02-04-
2012, foi decidido superiormente recorrer à abertura de um 
procedimento, para construção do parque de estacionamento previsto 
no loteamento titulado pelo alvará nº 5/2006, porque se encontram 
reunidas as condições para se proceder à demolição de uma habitação 

                                                           
21 O sublinhado é nosso. -------------------------------------------- 
22 ( (98 004,50 + 10 550) x 1,06 + 398,52 + 3510,42) x 1,05 (Iva à 
taxa de 6%) -------------------------------------------------------- 
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unifamiliar, composta por rés-do-chão e 1º andar, anexo e 
logradouro, inscrita na matriz predial da anteriormente designada 
freguesia de Chaves sob o artigo 3081º, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Chaves com o nº 04249/080604. ------------------- 
3.2-Neste momento encontra-se em tramitação o concurso, tendo em 
vista a realização das obras de urbanização em falta, orçadas no 
montante de € 10 550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta euros). ---- 
3.3-Dê-se a conhecer à sociedade por quotas, José Moreira & Filhos o 
teor da presente informação técnica. ------------------------------- 
À Consideração Superior. Chaves, 30 de maio de 2012. --------------- 
A Técnica Superior: Conceição Fernandes Rei, Eng.ª. --------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.07.30. ----------------- 
Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------- 
 
 
2.5. LOTEAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ACTIVIDADES DE CHAVES - 
MUNICÍPIO DE CHAVES - PARQUE EMPRESARIAL. -------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
CONTEXTUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------- 
1.1 Visando aproveitar as fontes de financiamento anunciadas no 
Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, designadamente no 
“Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística”, o 
Município de Chaves decidiu apresentar em 1 de Julho de 2010, 
enquadrada no Aviso SAAAEL/1/2010, de 11 de Janeiro23, uma 
candidatura para obtenção de financiamento para criação da “Área de 
Acolhimento Empresarial de Chaves - AAEC”. ------------------------- 
2.1 Com esta candidatura pretendia-se reunir condições financeiras 
que permitissem ampliar o Parque de Atividades de Chaves (PAC), que 
constitui uma das componentes do atual Parque Empresarial de Chaves 
(PEC), no qual se incluem, também, a Plataforma Logística de Chaves 
(PLC) e o Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC). ---------- 
3.1 Com esta operação o Município visava a criação de uma Área de 
Acolhimento Empresarial de qualidade, administrada em regime de 
gestão condominial, com dimensão e diversidade ajustadas à procura, 
garantindo um adequado acesso a infraestruturas e serviços 
diferenciados, incluindo a incubação de atividades empreendedoras e 
o desenvolvimento de ações de marketing e promoção. ---------------- 
4.1 Para aprovação de tal candidatura o Município contratou a 
elaboração de vários estudos e projetos, que englobavam um conjunto 
de componentes e ações, correspondendo a obras e ações cujo 

                                                           
23 Objetivo Específico “Promoção e desenvolvimento da rede de parques 
de ciência e tecnologia e de operações integradas de ordenamento e 
de acolhimento empresarial”, do Eixo prioritário I – 
“Competitividade, Inovação e Conhecimento”, do Programa Operacional 
Regional do Norte 2007-2013 ---------------------------------------- 
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investimento global estimado se situava na ordem dos 10 milhões de 
euros. ------------------------------------------------------------- 
5.1 Entre os referidos estudos e projetos constava o loteamento de 
ampliação do Parque de Atividades, o qual foi adjudicado à empresa 
TECMAT, Engenharia Ldª, tendo este gabinete desenvolvido várias 
versões do loteamento com vista a atender às condicionantes da 
candidatura. ------------------------------------------------------- 
6.1 Apesar de a candidatura ter sido aprovada condicionalmente pela 
Comissão Diretiva do ON.2 em 24 de Março de 2011, a comunicação ao 
Município de Chaves de tal aprovação condicionada só veio a ser 
feita em 5 de Maio de 2011. ---------------------------------------- 
7.1 Posteriormente a tal comunicação, e na sequência de uma 
avaliação das condições de execução física e financeira do conjunto 
de empreendimentos, foi superiormente decidido desistir da 
candidatura tendo em conta, nomeadamente, a imprevisibilidade da 
sustentabilidade dos empreendimentos face à alteração súbita da 
conjuntura económica do País. -------------------------------------- 
8.1 Em coerência com tal decisão, em 27 de Outubro de 2010, a 
coberto do Ofício nº 8885, com a N/Ref. 128/DPAOT/2011, o Município 
enviou à Comissão Diretiva do ON.2 um memorando justificativo da 
desistência da execução da candidatura da “Área de Acolhimento 
Empresarial de Chaves – AAEC”. ------------------------------------- 
9.1 Na sequência da decisão mencionada, a Divisão de Planeamento, 
Ambiente e Ordenamento do Território (DPAOT) elaborou, em 14 de 
Novembro de 2011, uma informação, cuja cópia se anexa, contendo uma 
proposta de estratégia de atuação para a resolução dos contratos de 
prestação de serviços, celebrados com as diversas empresas 
envolvidas na elaboração dos estudos associados à referida 
candidatura, tendo em conta as razões invocadas no memorando que 
justificou a desistência da candidatura. --------------------------- 
10.1 No ponto 3.6 da referida informação foi defendida a conveniência 
de se concluírem alguns dos estudos em curso24, apesar da desistência 
da candidatura, sobretudo os relativos à operação de loteamento de 
ampliação do Parque de Atividades de Chaves, ao Centro de Incubação 
de Empresas e à Escola de Negócios, uma vez que, sendo estes 
concluídos e aprovados em termos técnicos, poderia o Município estar 
em condições de vir a retomar os procedimentos tendentes à 
realização das respetivas empreitadas, logo que a conjuntura fosse 
mais favorável e na medida das oportunidades ou necessidades 
supervenientes. ---------------------------------------------------- 
11.1 Tendo esta proposta merecido acolhimento e decisão superior por 
parte do Senhor Vice-Presidente e Presidente da Câmara, com 
despachos de 21-11-2011, a Divisão que coordenava os projetos e a 
candidatura elaborou um conjunto de informações visando a resolução 
dos contratos dos vários estudos e projetos em curso. -------------- 
12.1 È, pois, neste contexto que se elabora esta informação, a qual 
visa, no caso concreto, avaliar o estado de instrução, 
desenvolvimento e conformidade técnica do projeto das obras de 
urbanização do loteamento de ampliação do Parque de Atividades, 
elaborado pelo gabinete TECMAT Engenharia Lda, com vista a munir a 
DOTDU de um parecer que lhe permita estabelecer as condições de 
revogação do contrato com a adjudicatária, uma vez que as obras não 
vão ser, a curto/médio-prazo, executadas. -------------------------- 

                                                           
24 Em fase de projeto de execução. ---------------------------------- 
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2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL E CONCRETA DOS ESTUDOS 
RELACIONADOS COM A OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO (Versão 2) E RESPETIVAS 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ---------------------------------------------- 
2.1 ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 
2.1.1 Em 25-05-2006 foi emitido o alvará de loteamento nº 2/2006, em 
nome do Município de Chaves, nos termos do disposto no artigo 74º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, o qual titulou a aprovação da 
operação de loteamento e das respetivas obras de urbanização que 
incidiu obre onze prédios rústicos25, sitos no lugar de Vale de 
Salgueiro de Cima e Campo Queimado, da freguesia de Outeiro Seco, 
cuja anexação deu origem ao prédio urbano, inscrito na matriz 
predial sob o artigo P3087.----------------------------------------- 
2.1.2 Em 08-10-2009, foi emitido o aditamento ao alvará de loteamento 
nº 2/2006, o qual titula a primeira alteração26 às especificações do 
alvará nº 2/2006, consistindo na alteração da designação dos 
parâmetros urbanísticos mencionados no quadro sinótico e na planta 
de síntese, os quais passaram a designar-se como parâmetros 
urbanísticos máximos admissíveis. ---------------------------------- 
2.1.3 Em reunião de câmara de 24-05-2010, sob proposta da informação 
técnica da Divisão de Gestão Urbanística e Territorial, de 19-05-
2010, e da informação técnica da Divisão de Ordenamento do 
Território e Planeamento Urbanístico, de 24-02-2010, foi deliberado 
pelo Executivo aprovar a segunda alteração ao alvará de loteamento 
nº 2/2006 (alteração da Planta Cadastral, inicialmente aprovada). -- 
2.1.4 Em reunião de câmara de 05-09-2011, sob proposta da informação 
técnica da Divisão de Ordenamento do Território e Planeamento 
Urbanístico de 30-08-2011, o Executivo deliberou tomar as seguintes 
resoluções: -------------------------------------------------------- 
 -Aprovação da operação de Loteamento (versão 127), referente à 
ampliação do Parque de Atividades de Chaves, condicionada à 
posterior apresentação das alterações/adaptações de ordem técnica, 
uma vez que as mesmas não desvirtuam a essência e os pressupostos 
inerentes ao presente projeto de loteamento; ----------------------- 
- Enviar o projeto da operação de Loteamento (versão 1), acompanhado 
de documento comprovativo da aprovação da mesma, para a Autoridade 
de Gestão do ON.2, de acordo com o solicitado no ofício com a 
referência ON2/ST125-SAAAAEL/1/2010, ID 967225_20110713. ----------- 
2.2-  PARECER SOBRE O ESTADO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
2.2.1-  Em 26-12-2011, foi apresentado pela equipa projetista 
nesta Autarquia o CD contendo os projetos de execução a seguir 
mencionados (versão 2), respeitantes à ampliação do loteamento 
titulado pelo alvará nº 2/2006, a levar a efeito na freguesia de 
Outeiro Seco: ------------------------------------------------------ 

                                                           
25 Inscritos na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob os 
artigos 1619, 1620, 1621, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 2791 e 
2726 e descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 
os nº 00573/040188, 3140/20050608, 3122/20050504, 3128/20050517, 
3154/20050801, 03065/150205, 3116/20050422, 005744/040188, 
00170/131185, 02844/090403 e 02843/090403, respetivamente. --------- 
26 Aprovada por deliberação do Executivo Municipal de Chaves, tomada 
em reunião de câmara de 05-02-2009. -------------------------------- 
27 Constituída pela Fase 1 - Projeto de loteamento (Arquitetura – 
transformação fundiária) e a Fase 2 – Projetos das obras de 
urbanização. ------------------------------------------------------- 
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-Projeto de Loteamento; -------------------------------------------- 
-Plano Geral; ------------------------------------------------------ 
-Traçado e Terraplanagens; ----------------------------------------- 
-Pavimentação; ----------------------------------------------------- 
-Obras Acessórias; ------------------------------------------------- 
-Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas e Pluviais; --------------------------------------------- 
-Valorização Paisagística; ----------------------------------------- 
-Requalificação dos Espaços Verdes Públicos existentes-------------- 
-Rede de Distribuição de Gás; -------------------------------------- 
-Sinalização e Segurança; ------------------------------------------ 
-Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 
-Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos; -------------------------- 
-Prospeção Geológica e Geotécnica. --------------------------------- 
2.2.2- No seguimento da informação técnica datada de 24-05-2012, 
sobre a qual recaiu despacho de concordância do Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística e Territorial, Arqtº António Malheiro, datado de 
29-05-2012, a equipa projetista apresentou os seguintes termos de 
responsabilidade, respeitantes à Ampliação do Parque de Atividades 
de Chaves: --------------------------------------------------------- 
-Do Arqtº, Carlos Santelmo Vale de Andrade Gomes, na qualidade de 
coordenador dos projetos e de autor do projeto de arquitetura; ----- 
-Do Engº Civil, António Augusto Nogueiro Prada, na qualidade de 
autor do projeto de Loteamento, Projeto Geral, Projeto de Traçado e 
Terraplanagens, projeto de Pavimentação, projeto de Obras Acessórias 
e  projeto de Sinalização e Segurança; ----------------------------- 
-Do Engº Civil, Manuel Teixeira Braz César, na qualidade de autor 
dos projetos relativos ao edifício da Portaria do Parque de 
Atividades (projeto de Fundações e Estruturas, redes prediais de 
Abastecimento de Água  e de drenagem de águas Residuais Domésticas e 
Pluviais) e à ampliação do Parque de Atividades (projeto de 
Abastecimento  e Extinção de incêndios, redes de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas e Pluviais,  projeto de Instalações e 
Equipamentos de Gás e projeto do Ecocentro). ----------------------- 
-Da Arqtª paisagística, Marina da Silva Costa, na qualidade de 
autora do projeto de Valorização Paisagística do loteamento do 
Parque de Atividades e da ampliação do mesmo. ---------------------- 
2.3- ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA NO REGIME JURÍDICO DA 
URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO ---------------------------------------- 
2.3.1- De acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 26/2010, de 30/3 (RJUE), as operações urbanísticas 
promovidas pelas autarquias locais em área abrangida por plano 
municipal de ordenamento do território, estão isentas de controlo 
prévio. ------------------------------------------------------------ 
2.3.2- Pelo expresso na alínea b) do nº 4 do artigo 4º do RJUE, as 
obras de urbanização em área abrangida por operação de loteamento, 
estão sujeitas a comunicação prévia. ------------------------------- 
2.4- PARECERES DE UNIDADES ORGÂNICAS INTERNAS E ENTIDADES EXTERIORES- 
2.4.1- Os projetos de execução respeitantes às obras de urbanização 
relativos à Ampliação do Parque de Atividades de Chaves, já foram 
objeto de apreciação, quer por concessionárias exteriores ao 
Município, quer por unidades orgânicas internas a esta autarquia, 
das quais se obtiveram os seguintes pareceres: --------------------- 
Duriensegás: Relatório de análise (Favorável), emitido em 07-02-2011 
relativo à apreciação do projeto de Distribuição da Rede de Gás; --- 
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EDP-Distribuição e Energia: Parecer favorável, sob condições a 
cumprir em obra, emitido em 27-06-2011, através da Carta 
1167/11/RCNER (folhas 1084 a 1088), respeitante ao projeto de 
Infraestruturas Elétricas ------------------------------------------ 
- Parecer favorável relativo à análise dos projetos de Abastecimento 
de Água e de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, 
emitido em 09-07-2012 pelo Senhor Engº Artur Lopes Baltazar, ------- 
- Parecer favorável condicionado da Divisão de Desenvolvimento 
Sustentável, Turismo e Cooperação, de 18-07-2012, relativo à 
apreciação do projeto de Valorização Paisagística, nomeadamente no 
que respeita a substituição de algumas espécies arbóreas e alteração 
da composição do prado de sequeiro; -------------------------------- 
- Parecer favorável da Unidade Flexível de 2º Grau de Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, de 17-07-2012, relativo ao 
projetos de Traçado, Terraplanagens, Pavimentações, Sinalização e 
Segurança; --------------------------------------------------------- 
2.5- CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA -------------------------------------- 
2.5.1- Considerando que a presente operação de loteamento 
(versão 2), referente à ampliação do Parque de Atividades, cumpre as 
normas legais e regulamentares aplicáveis a operações de loteamento, 
designadamente o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
conjuntamente com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, o Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, 
o Regulamento do Plano Diretor Municipal e supletivamente a Portaria 
nº 216-B/2008, de 3/3; --------------------------------------------- 
2.5.2- Considerando que os projetos inerentes à implementação da 
ampliação do Parque de Atividades de Chaves (Projeto de Arquitetura 
– Transformação fundiária e das obras de Urbanização) se encontram 
acompanhados pelos elementos a que se refere o nº 3 do artigo 10º do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação28 (RJUE). ------------ 
2.5.3- Considerando que o parecer da Duriensegás é Favorável e o 
da EDP-Distribuição e Energia é favorável, com condições a respeitar 
apenas durante a execução das obras; ------------------------------- 
2.5.4- Considerando que, dos pareceres internos emitidos, apenas o 
da Divisão de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação 
contempla algumas condições de aprovação, nomeadamente no que 
respeita a substituição de algumas espécies arbóreas e alteração da 
composição do prado de sequeiro, as quais só fará sentido alterar 
caso se venham a realizar as obras; -------------------------------- 
2.5.6- Considerando que a presente operação urbanística incide em 
terrenos que ainda não são propriedade do município, pois estes só 
seriam adquiridos caso a candidatura prosseguisse, pois através 
desta se esperava obter cofinanciamento para aquisição dos mesmos; - 
2.5.7- Considerando que a Declaração de Impacte Ambiental constante 
no processo de loteamento apenas era válida até 6 de maio do 
corrente ano, inviabilizando, na presente data, qualquer ato 
administrativo de aprovação autárquica, sem renovação da mesma; ---- 
2.5.8- Considerando que já foi tomada decisão superior de não 
prosseguir com os empreendimentos associados à candidatura da Área 
de Acolhimento Empresarial em causa; ------------------------------- 
2.5.9- Considerando estes serviços que, no que respeita ao estado de 
instrução, desenvolvimento e conformidade técnica do projeto de 
loteamento (Versão 2) e dos respetivos projetos das obras de 
urbanização, os mesmos poderiam vir a ser aprovados com as condições 

                                                           
28 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30/03. ----------------- 
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supramencionadas, caso a autarquia pretendesse prosseguir com o 
empreendimento; ---------------------------------------------------- 
2.5.10- Considerando que já houve desistência da candidatura e que 
não é expectável, a curto/médio- prazo realizar a operação de 
loteamento em causa, tanto mais que nem os terrenos foram 
adquiridos; -------------------------------------------------------- 
2.5.11-  Considerando que, nestas circunstâncias, estes serviços 
entendem que não se justifica submeter os projetos à aprovação do 
Executivo, pois não corresponderia a um ato útil, uma vez que não se 
perspetiva, a curto/médio-prazo, a realização das obras de 
urbanização previstas nos projetos em análise; --------------------- 
2.5.11- Considerando, por outro lado, que há necessidade de ser 
tomada decisão superior no que respeita ao reconhecimento do 
cumprimento das obrigações da equipa projetista, relativamente à 
elaboração e entrega dos projetos em conformidade com as normas 
técnicas e regulamentares em vigor, visando estabelecer as condições 
de revogação do contrato da prestação de serviços adjudicados à 
TECMAT, Engenharia Civil, Ld.ª ------------------------------------- 
6- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 
Face ao exposto propõe-se a seguinte estratégia procedimental: ----- 
6.1.1- Submeter a presente informação à consideração do 
Executivo, com o objetivo de aquele órgão deliberar no seguinte 
sentido: ----------------------------------------------------------- 
(i) Pelas razões supramencionadas, correlacionadas com a desistência 
da candidatura em causa29, proferir deliberação de extinção da marcha 
do procedimento que conduziria à aprovação do projeto de loteamento 
pelo Executivo Municipal; ------------------------------------------ 
(ii) Não obstante a decisão de extinção da marcha do procedimento, 
ora sugerida,  reconhecer que a instrução e o conteúdo técnico do 
projeto de loteamento (Versão 2) e dos respetivos projetos das obras 
de urbanização, desenvolvidos e apresentados pela equipa projetista 
TECMAT Engenharia Civil, Ld.ª poderiam vir a ser aprovados, com as 
condições supramencionadas, caso a autarquia pretendesse prosseguir 
com o empreendimento; ---------------------------------------------- 
6.1.2- Havendo deliberação em conformidade com o preconizado nos 
dois pontos anteriores, deve ser remetida cópia da presente 
informação à Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, com vista a munir tal Divisão de elementos que permitam 
elaborar proposta de revogação do contrato da prestação de serviços 
adjudicados à TECMAT, Engenharia Civil, Ld.ª, a qual deverá ser 
devidamente sancionada por órgão municipal competente. ------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
em vigor sobre a matéria. ------------------------------------------ 
À Consideração Superior. Chaves, 31 de julho de 2012. Conceição 
Fernandes Rei, Engª. ----------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.07.30. ----------------- 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 

                                                           
29 Decisão tomada por despacho do Srº Presidente, de 21/11/2011. ---- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
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 acta sob o n.º1. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
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 acta sob o n.º2. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3.3. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 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 acta sob o n.º3. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3.4. CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DESTINADO A UMA ACTIVIDADE PECUÁRIA 
DE CLASSE 2, DESTINADA A UMA CUNICULTURA - MAURÍCIO RAFAEL CARVALHO 
DOS SANTOS - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO – SITO NO 
LUGAR DA SOLVEIRA - PARADELA DE MONFORTE. -------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
1.1.- O Sr.º Mauricio Rafael Carvalho dos Santos, apresenta sob 
requerimento n.º 1676/12, referente ao processo n.º 666/12, pedido 
de informação prévia, para construção de um armazém destinado a 
“Cunicultura”, situado no lugar da Solveira – Paradela de Monforte, 
freguesia de Paradela de Monforte no concelho de Chaves. ----------- 
LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área de 6 347.00 m2 está inscrito 
na matriz com o n.º 45 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 597/20120608, da freguesia da Paradela de 
Monforte. ---------------------------------------------------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
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O processo agora apresentado está instruído de acordo com o disposto 
no art.º 330 e Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o 
n.º4 do art.º 13 do Regulamento Municipal de Urbanização e de 
Edificação, designadamente: ---------------------------------------- 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal; ---- 
- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 
- Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do pedido de 
informação prévia, quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1:500; --------------------------------------------------- 
- CD, com peças desenhadas do projeto geo-referênciadas; ----------- 
- Plantas á escala 1:100; ------------------------------------------ 
- Alçados e cortes á escala 1:100 ---------------------------------- 
2.-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 
art.º 1431 – pedido de informação prévia do Dec.- Lei 555/99 alterado 
e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março. --------------- 

                                                           
30 3.º - Informação prévia sobre obras de edificação ---------------- 
1 — O pedido de informação prévia referente à execução de obras de 
edificação em área abrangida por plano municipal de ordenamento do 
território deve ser instruído com os seguintes elementos: ---------- 
a) Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão; -------- 
b) Extrato das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação 
dos planos municipais vigentes, das respetivas plantas de 
condicionantes, da planta de síntese do loteamento quando exista e 
planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação precisa do 
local onde se pretende executar a obra; ---------------------------- 
c) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
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) Quando o pedido diga respeito a novas edificações ou a obras que 
impliquem aumento da área construída, devem, sempre que possível, 
constar do pedido de informação prévia os seguintes elementos: ----- 
e.1) Planta de implantação à escala de 1:500 ou superior, definindo 
a volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos 
muros de vedação; -------------------------------------------------- 
31 Artigo 14.º - Pedido de informação prévia ------------------------ 
1 — Qualquer interessado pode pedir à câmara municipal, a título 
prévio, informação sobre a viabilidade de realizar determinada 
operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas 
diretamente relacionadas, bem como sobre os respetivos 
condicionamentos legais ou regulamentares, nomeadamente relativos a 
infraestruturas, servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais 
condicionantes aplicáveis à pretensão. ----------------------------- 
2 — Quando o pedido respeite a operação de loteamento, em área não 
abrangida por plano de pormenor, ou a obra de construção, ampliação 
ou alteração em área não abrangida por plano de pormenor ou operação 
de loteamento, o interessado pode requerer que a informação prévia 
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NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
O prédio rústico tem na sua totalidade 6 347.00 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 agro-florestais - subcategoria 4.3.A – 
espaços agro-florestais comuns e na categoria 4.2 – espaços 
agrícolas - sub-categoria 4.2. A – espaços Agrícolas Defendidos 
(RAN), 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: ---------------- 
- Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a 
sua capacidade de uso – solo que possui aptidões e características 
mais adequadas á atividade agrícola – Reserva Agrícola Nacional; --- 
NO REGIME DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA (REAP) ----------------
De acordo com o disposto no art.º832 do REAP, a entidade coordenadora 

                                                                                                                                                                                     

contemple especificamente os seguintes aspetos, em função da 
informação pretendida e dos elementos apresentados: ---------------- 
a) A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e 
dos muros de vedação; ---------------------------------------------- 
b) Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional 
com a envolvente; -------------------------------------------------- 
c) Programa de utilização das edificações, incluindo a área bruta de 
construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras 
unidades de utilização; -------------------------------------------- 
d) Infra -estruturas locais e ligação às infra -estruturas gerais; - 
e) Estimativa de encargos urbanísticos devidos; -------------------- 
f) Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, 
equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias. ----- 
32 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 
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 
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é a Direção Regional de Agricultura e Pescas, no entanto, e de 
acordo com o articulado do art.º1533 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 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 

                                                                                                                                                                                     

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 atos 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. -------- 
33 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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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 (DRATM). ---------------------------------------------- 
3.-ANÁLISE DA PRETENSÃO/PARECER ------------------------------------ 
Da análise do pedido de viabilidade apresentado, constata-se que: -- 
O requerente propõe a construção de um armazém destinado a 
“Cunicultura”, com a área bruta de construção de 1 437.15 m2 e de 
implantação de 1 437.15 m2; ----------------------------------------- 
De acordo com a planta de implantação apresentada, o armazém 
projeta-se espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal, na 
categoria 4.3 – espaço agro-florestais - subcategoria 4.3.A – 
espaços agro-florestais comuns e na categoria 4.2 – espaços 
agrícolas - sub-categoria 4.2. A – espaços Agrícolas Defendidos 
(RAN); ------------------------------------------------------------- 
Na categoria de espaço em que se projeta parte do imóvel - Reserva 
Agrícola Nacional, os solos não podem ser objeto de quaisquer ações 
que diminuam ou destruam as suas potencialidades; ------------------ 
As Áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, subordinam-se aos 
respetivos regimes e seus condicionamentos, cumulativamente com as 
disposições do regulamento do Plano Diretor Municipal, de acordo com 
o disposto no art.º 3434 do referido Regulamento. Este Plano, refere 
na alínea c) do n.º2 do art.º 3535, que terão de ser cumpridos os 

                                                           
34 Artigo 34º – Usos dominantes e seus condicionamentos-------------- 
1 - Os solos integrantes desta classe não podem ser objeto de 
quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, 
salvo as previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na 
lei geral, quando aplicáveis.--------------------------------------- 
2 - Nos espaços que integram esta classe não é permitida a 
realização de operações de loteamento urbano. ---------------------- 
3 - As áreas pertencentes a qualquer das categorias desta classe 
integradas na Reserva Agrícola Nacional, no aproveitamento 
hidroagrícola da veiga de Chaves ou na Reserva Ecológica Nacional, 
que estão devidamente assinaladas nas plantas de ordenamento e de 
condicionantes, subordinam-se aos respetivos regimes e seus 
condicionamentos, cumulativamente com as disposições do presente 
Regulamento. ------------------------------------------------------- 
4 - Excetua-se dos condicionamentos constantes dos números 
anteriores a construção de equipamentos, instalações ou 
infraestruturas de interesse público reconhecido formalmente pelo 
município e por todas as entidades com jurisdição sobre a área em 
que se localizem, e desde que de acordo com as exigências da 
legislação aplicável a cada situação. ------------------------------ 
35 Artigo 35º – Usos supletivos ------------------------------------- 
1 - Para além dos casos referidos no Nº 4 do artigo anterior, nos 
espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 
autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 
edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas: ---- 
a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 
pecuárias, silvo-pastoris ou florestais; --------------------------- 
b) Habitações unifamiliares; --------------------------------------- 
c) Empreendimentos de turismo no espaço rural; --------------------- 
d) As atividades correspondentes às situações especiais 
especificadas na secção IX deste capítulo, de acordo com as 
disposições que a integram. ---------------------------------------- 
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condicionamentos e a tramitação legal aplicável, quando o local 
destinado á edificação se situar em área subordinada aos regimes de 
Reserva Agrícola Nacional; ----------------------------------------- 
De acordo com o n.º 1 do art.º 2336 do Dec.-Lei n.º 73/2009 de 31 de 
Março, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva 
Agrícola Nacional para as quais seja necessária concessão, 
aprovação, licença, ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer 
prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN; ------ 
A implantação da edificação, não cumpre o afastamento de 10 metros, 
entre o perímetro da edificação e as estremas da parcela, pelo que 
não cumpre o especificado na alínea c) do n.º 2 do art.º 3637 do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal; ---------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

2 - As autorizações a que se refere o número anterior ficam ainda 
condicionadas aos seguintes requisitos: ---------------------------- 
a) O equilíbrio da paisagem não poderá ser perturbado pelas 
atividades, instalações ou edificações em causa, em razão da sua 
localização, volumetria ou aspeto exterior, nem pelas obras 
referentes à instalação das infraestruturas julgadas necessárias em 
cada caso pelo município, sendo encargo e da responsabilidade do 
interessado as medidas necessárias a garantir aquele objetivo; ----- 
b) Terão de estar garantidas a obtenção da água potável e energia 
elétrica, a eficaz eliminação de esgotos e acesso automóvel à 
construção, sem prejuízo para terceiros, mediante a apresentação das 
autorizações e licenças legalmente exigíveis e dos projetos técnicos 
necessários, sendo da responsabilidade e encargo do proprietário a 
realização das respetivas obras; ----------------------------------- 
c) Terão de ser cumpridos os condicionamentos e a tramitação legal 
aplicáveis a cada caso, quando o local destinado à edificação ou 
instalação se situar em área subordinada aos regimes da Reserva 
Agrícola Nacional, do aproveitamento hidroagrícola da veiga de 
Chaves ou da Reserva Ecológica Nacional, ou sujeita a qualquer outra 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública. --------- 
36 Artigo 23.º - Parecer prévio ------------------------------------- 
1 — As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as 
quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização 
administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio 
vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no 
prazo de 25 dias. -------------------------------------------------- 
2 — O parecer a que se refere o número anterior é requerido 
diretamente junto das entidades regionais da RAN, ou através da 
entidade competente para a concessão, autorização, licença, 
aprovação ou comunicação prévia.------------------------------------ 
37 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; ------------------------------------------------------------- 
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Neste sentido, o pedido de viabilidade apresentado, não cumpre o 
disposto no n.º 2 do art.º 35 e alínea c) do n.º 2 do art.º 37 do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal; ---------------------------- 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, propõe-se indeferimento ao pedido de 
viabilidade apresentado sob requerimento n.º 1676/12.--------------- 
Poderá no entanto, este indeferimento ser revisto, se o requerente 
apresentar parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas, para utilização não agrícolas de solos inseridos em Reserva 
Agrícola Nacional, bem como, apresentar nova implantação, que 
garanta o afastamento de 10 metros entre o perímetro da edificação e 
as estremas da parcela. -------------------------------------------- 
À consideração superior - 2012/07/27 –------------------------------ 
A Técnica Superior –------------------------------------------------ 
BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, Eng.ª --------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presente informação. A decisão que 
vier a ser proferida e de sentido desfavorável à pretensão do 
interessado, deverá ser sujeita à audiência dos interessados, nos 
termos gerais do art. 100º e seguintes do CPA. --------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
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. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DE CAPRINOS - OCTÁVIO HUMBERTO SANTOS VAZ 
DE BARROS - JUNÇÃO DE ELEMENTOS - LUGAR DE CALHATRO – OURA. -------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 
1.1.- O Sr.º Octávio Humberto Santos Vaz de Barros, apresenta sob 
requerimento n.º 1828/12, referente ao processo n.º 687/12, pedido 
de informação prévia, para construção de um armazém agropecuário, 
destinado a “Caprinos”, situada no lugar de Calhatro - Oura, 
freguesia de Oura no concelho de Chaves.---------------------------- 
LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área de 5 010.00 m2 está inscrito 

                                                                                                                                                                                     

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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na matriz com o n.º 1779 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o art.º 511/19930401, da freguesia de Oura. ------------ 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO------------------------------------------------- 
O processo agora apresentado está instruído de acordo com o disposto 
no art.º 338 e Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o 
n.º4 do art.º 13 do Regulamento Municipal de Urbanização e de 
Edificação, designadamente: ---------------------------------------- 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal; ---- 
- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 
- Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do pedido de 
informação prévia, quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1:1000; -------------------------------------------------- 
- CD, com peças desenhadas do projeto geo-referênciadas; ----------- 
2.-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 
art.º 1439 – pedido de informação prévia do Dec.- Lei 555/99alterado 
e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março. --------------- 

                                                           
38 3.º - Informação prévia sobre obras de edificação ---------------- 
1 — O pedido de informação prévia referente à execução de obras de 
edificação em área abrangida por plano municipal de ordenamento do 
território deve ser instruído com os seguintes elementos: ---------- 
a) Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão; -------- 
b) Extrato das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação 
dos planos municipais vigentes, das respetivas plantas de 
condicionantes, da planta de síntese do loteamento quando exista e 
planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação precisa do 
local onde se pretende executar a obra; ---------------------------- 
c) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
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) Quando o pedido diga respeito a novas edificações ou a obras que 
impliquem aumento da área construída, devem, sempre que possível, 
constar do pedido de informação prévia os seguintes elementos: ----- 
e.1) Planta de implantação à escala de 1:500 ou superior, definindo 
a volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos 
muros de vedação; -------------------------------------------------- 
39 Artigo 14.º - Pedido de informação prévia ------------------------ 
1 — Qualquer interessado pode pedir à câmara municipal, a título 
prévio, informação sobre a viabilidade de realizar determinada 
operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas 
diretamente relacionadas, bem como sobre os respetivos 
condicionamentos legais ou regulamentares, nomeadamente relativos a 
infraestruturas, servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais 
condicionantes aplicáveis à pretensão. ----------------------------- 
2 — Quando o pedido respeite a operação de loteamento, em área não 
abrangida por plano de pormenor, ou a obra de construção, ampliação 
ou alteração em área não abrangida por plano de pormenor ou operação 
de loteamento, o interessado pode requerer que a informação prévia 
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NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
O prédio rústico tem na sua totalidade 5 010.00 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 agro-florestais - subcategoria 4.3.A – 
espaços agro-florestais comuns e na categoria 4.2 – espaços 
agrícolas - subcategoria 4.2. A – espaços Agrícolas Defendidos 
(RAN), de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Director 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 60 B, em parte do terreno 
impedem restrições/servidões de utilidade pública, designadamente: - 
Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a sua 
capacidade de uso – parte do terreno possui, aptidões e 
características mais adequadas á atividade agrícola (RAN); --------- 
NO REGIME DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA (REAP) ---------------- 
De acordo com o disposto no art.º840 do REAP, a entidade coordenadora 
é a Direção Regional de Agricultura e Pescas, no entanto, e de 
acordo com o articulado do art.º1541 do mesmo diploma legal, 

                                                                                                                                                                                     

contemple especificamente os seguintes aspetos, em função da 
informação pretendida e dos elementos apresentados: ---------------- 
a) A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e 
dos muros de vedação; ---------------------------------------------- 
b) Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional 
com a envolvente; -------------------------------------------------- 
c) Programa de utilização das edificações, incluindo a área bruta de 
construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras 
unidades de utilização; -------------------------------------------- 
d) Infra -estruturas locais e ligação às infra -estruturas gerais; - 
e) Estimativa de encargos urbanísticos devidos; -------------------- 
f) Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, 
equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias. ----- 
40 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.----------------------------- 
41 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 
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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 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 (DRATM).----------------------------------------------- 
3.-ANÁLISE DA PRETENSÃO/PARECER------------------------------------- 
Da análise do pedido de viabilidade apresentado, constata-se que: -- 
O requerente propõe a construção de um armazém destinado a 
“Caprinos”, com a área bruta de construção de 420.00 m2 e de 
implantação de 420.00 m2; ------------------------------------------- 
 De acordo com a planta de implantação apresentada, o armazém está 
implantado, na categoria 4.3 – espaço agro-florestal comum, sendo 
este, um espaço vocacionado ao uso pretendido, de acordo com o 
disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 3642 do Plano Director 
Municipal; --------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

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.-------------- 
42 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; ----- 
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O pedido apresentado, cumpre o especificado na alínea e) do n.º 2 do 
art.º 36 do Plano Diretor Municipal, ou seja, (área do terreno x 
índice de construção) = 5 010.00m2 X 0.25 m2/m2 = 1 252.50 m2 (máxima 
área bruta de construção permitida) > 420.00 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; ------ 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto o pedido agora apresentado, está em condições 
de merecer parecer favorável, dado que respeita o disposto no n.º 2 
do artigo 36 do Plano Diretor Municipal de Chaves. ----------------- 
Na apresentação do projeto de construção43 do armazém destinado a 
“Caprinos”, deverá o requerente dar cumprimento ao disposto na 
alínea c) do n.º 2 art.º444 do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 
pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de 
construção em área não abrangida por operação de loteamento. ------- 
À consideração superior. 2012/08/06. ------------------------------- 
A Técnica Superior: BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, Eng.ª ------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.07. ------------------------------------- 
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 
2012.08.07. -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
3.6. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA OFICINA - ROGÉRIO 
MAGALHÃES DOS SANTOS - JUNÇÃO DE ELEMENTOS  – SITO NO LUGAR DE 
CANEIRO - FREGUESIA DA MADALENA. ----------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1.-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
1.1.- O Sr.º Rogério Magalhães dos Santos, apresenta sob 
requerimento n.º 575/12, referente ao processo n.º 184/12, pedido de 
licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 
edificação, consubstanciada, na regularização das obras de 

                                                                                                                                                                                     

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; -- 
43 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
44 Artigo 4.º - Licença --------------------------------------------- 
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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ampliação45 e alteração46 de imóvel (Lic.ª inicial.º 550/90, para 
oficina de serralharia mecânica)), destinado a prestação de serviços 
– “Oficina de automóveis”, situado no lugar do Caneiro, freguesia da 
Madalena no concelho de Chaves. ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio urbano tem a área total 3 000.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 3606 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 363/20090525, da freguesia da Madalena. –
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
O imóvel possui os seguintes antecedentes: ------------------------- 
- Licença construção n.º 550/90, para legalização da construção de 
uma “oficina de serralharia mecânica” com a área de 331.96 m2; ------ 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 11 da 
Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o art.º 13 do 
Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (com exceção 
dos níveis de informação), designadamente: ------------------------- 
 - Certidão da conservatória do registo predial; ------------------- 
- Planta de localização, 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 e especialidades, quanto ao cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------------- 
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1:100; --------------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos; ------------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 
- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto geo-referênciadas;- 
- Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- 
- Recibo da luz; --------------------------------------------------- 
- Recibo do telefone; ---------------------------------------------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 
2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na 
alínea c) do n.º 2 art.º447 do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 

                                                           
45 «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; ---------------------------------------------- 
46 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 
implantação ou da cércea; ------------------------------------------ 
47 Artigo 4.º - Licença --------------------------------------------- 
1 — A realização de operações urbanísticas depende de prévia 
licença, nos termos e com as exceções constantes da presente 
secção.------------------------------------------------------------- 
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pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de 
alteração e ampliação em área não abrangida por operação de 
loteamento, estando deste modo sujeito a licença administrativa. --- 
NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
O terreno tem na sua totalidade 3 000.00 m2 (segundo prova documental 
– Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está inserido em 
dois espaços distintos: em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 
florestais, subcategoria 4.2.B – espaços Agrícolas Condicionados 
(RAN+REN) e em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – 
categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves, de acordo com as 
plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ----------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º47 A, sobre parte do terreno 
impedem restrições/servidões de utilidade pública, designadamente: - 
– Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a 
sua capacidade de uso – parte do solo possui aptidões e 
características mais adequadas á atividade agrícola e ecológica; --- 
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 348 do 
Dec.- Lei 259/2007 de 17 de Julho, relativamente aos 
estabelecimentos de prestação de serviços. ------------------------- 
PARECER INTERNO ---------------------------------------------------- 
Foi solicitado parecer ao Eng.º Baltazar, sobre as infraestruturas 
hidráulicas, o qual, emite parecer favorável datado de 2012-05-07, 
que se deve dar conhecimento ao requerente para cumprimento; ------- 
PARECER EXTERNO ---------------------------------------------------- 
No âmbito do presente projeto de instalação foi consultada a 
seguinte entidade: ------------------------------------------------- 
ARS Norte, a qual, emite parecer favorável datado de 2012-05-08, que 
se deve dar conhecimento ao requerente; ---------------------------- 
3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER--------------------------------------- 
Da análise do projeto apresentado constata-se que: ----------------- 
O imóvel que se pretende alterar, é uma preexistência, pelo facto de 
estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 549 do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal; --------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

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 e de ampliação em área não 
abrangida por operação de loteamento;------------------------------- 
48 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. -------------------------------- 
49 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 
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As alterações propostas, preconizam um aumento de área bruta de 
construção de 70.00 m2, relativamente ao licenciado ao abrigo da 
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 0.5 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, área 
do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção = 
1050.00 m2 x 0.50m2/m2 = 525.00 m2 (máxima área bruta de construção 
permitida) > 401.96 m2  (área bruta do imóvel   licenciada + área 
ampliada). Há ainda a referir, que o imóvel possui uma área de 120 m2 
em estrutura amovível, a qual se encontra em solo de RAN e REN; ---- 
De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 5 do Plano Diretor 
Municipal, as alterações ou reconversões de usos preexistentes, 
reger-se-ão pelas disposições do referido Regulamento, aplicáveis em 
função da sua localização e da natureza dos novos usos pretendidos - 
para o caso em concreto, “Prestação de serviços”.------------------- 
Refira-se todavia, que até á presente data, o particular não 
promoveu o procedimento tendente á obtenção da respetiva utilização, 
pese embora, do ponto de vista substantivo, o uso da edificação em 
causa, lhe tenha sido reconhecido com a emissão da licença de 
construção n.º 550/90, conforme previsto no artigo 60 do Decreto-Lei 
555/99 e Ulteriores Alterações, o qual, consagra o princípio geral 
denominado como “princípio da proteção do existente” o qual decorre 
da não retroatividade das leis. Neste contexto, e de acordo com o 
n.º 2 do art.º 6050 do mesmo diploma a «concessão de licença ou 
autorização para a realização de obras de alteração não pode ser 
recusada com fundamento em normas legais ou regulamentares 
supervenientes á construção originária, desde que tais obras não 
originem ou agravem desconformidade com as normas em vigor ou tenham 

                                                                                                                                                                                     

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. ---------------------------------- 
50 Artigo 60.º -Edificações existentes ------------------------------ 
1 — As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as 
utilizações respetivas não são afetadas por normas legais e 
regulamentares supervenientes. ------------------------------------- 
2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 
reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada 
com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à 
construção originária desde que tais obras não originem ou agravem 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a 
melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação.- 
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode 
impor condições específicas para o exercício de certas atividades em 
edificações já afetas a tais atividades ao abrigo do direito 
anterior, bem como condicionar a execução das obras referidas no 
número anterior à realização dos trabalhos acessórios que se mostrem 
necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade 
da edificação. ----------------------------------------------------- 
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como resultado a melhoria das condições de segurança e de 
salubridade da edificação, caso que se aplica; --------------------- 
Face as dimensões da parcela de terreno, o requerente cumpre o 
especificado na alínea d) do n.º 3 do art.1251 do Plano Diretor 
Municipal, ou seja, o mínimo de 8 lugares de estacionamento no 
interior do lote; -------------------------------------------------- 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 
Propõe-se a aprovação do projeto de alterações (arquitetura), 
apresentado sob requerimento n.º 1131/12. -------------------------- 
De acordo com o n.º4 do art.º20 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.º5 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 instalação de gás ou declaração de isenção; ----------- 
- Projeto acústico; ------------------------------------------------ 
- Projeto de Segurança contra incêndio; ---------------------------- 
- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 
À consideração superior-  2012/07/16 –------------------------------ 
A Técnica Superior –------------------------------------------------ 
BRANCA MANUELA GIL FERREIRA, Eng.ª --------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.08.03. ----------------- 
Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------- 
 
 
3.7. RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A HABITAÇÃO COLETIVA, COMERCIO 
E SERVIÇOS - MARIA DAS DORES CARNEIRO TEIXEIRA - JUNÇÃO DE ELEMENTOS 
- TRAVESSA DAS COURAÇAS N.º 7. ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. Introdução/Antecedentes ---------------------------------------- 
1.1 A requerente acima referida, apresentou elementos tendo em vista 
dirimir as questões que impediam a aprovação dos projetos de 
engenharia das especialidades referentes à obra alteração/ampliação 
de um edifício destinado a habitação coletiva, comércio e serviços, 
sito na Rua do Tabolado e Travessa das Couraças, freguesia de Santa 
Maria Maior, em Chaves; -------------------------------------------- 

                                                           
51 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 
3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 
legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 
projetos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 
garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 
estacionamento: ---------------------------------------------------- 
d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 
comércio ou serviços;----------------------------------------------- 
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1.2 Já tinham sido solicitados competentes pareceres ao Gabinete de 
Arqueologia e ao Eng.ºBaltazar; ------------------------------------ 
• O Gabinete de Arqueologia emitiu parecer final em 12/07/2012, já 
comunicado, e que sem o cumprimento do mesmo, não poderá ser emitida 
o respetivo Alvará; ------------------------------------------------ 
• O Sr. Eng.º Baltazar já emitiu parecer final em relação aos 
elementos agora apresentados referentes aos projetos específicos de 
abastecimento e drenagem de águas residuais e pluviais; ------------ 
(cujas cópias deverão ser fornecidas ao requerente) ---------------- 
1.3 Foram ainda apresentados pormenores construtivos e plantas à 
escala 1/50 (com pormenores de execução), retratando as distintas 
situações construtivas, e que em obra deverão ser respeitadas na 
íntegra devendo fazer parte do programa de trabalhos presente em 
obra --------------------------------------------------------------- 
2. Análise / Instrução -------------------------------------------- 
2.1 O pedido formulado encontra-se instruído de acordo com o 
solicitado na informação técnica datada de 23/07/2012 nomeadamente:- 
• Projeto de estabilidade e respetivos pormenores construtivos---- 
• Projeto de redes prediais de água e esgotos--------------------- 
• Projeto de águas pluviais--------------------------------------- 
• Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações ------- 
• Estudo de comportamento térmico--------------------------------- 
• Estudo acústico (memória descritiva)---------------------------- 
•••• Ficha de segurança contra incêndios ---------------------------- 
•••• Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha 
eletrotécnica) ----------------------------------------------------- 
•••• Projeto de distribuição de gás visado por entidade competente -- 
•••• Projeto de Instalações eletromecânicas-------------------------- 
(acompanhados dos respetivos termos de responsabilidade e inscrições 
nas respetivas ordens e associações profissionais)------------------ 
2.2 Considerando que se encontram dirimidas todas as questões 
pendentes em impediam a aprovação dos projetos de engenharia das 
especialidades e respetivos pormenores e cortes construtivos;------- 
2.3 Considerando que deverá ser dado estrito cumprimento à informação 
técnica produzida pelo Dr. Sérgio Carneiro do Gabinete de 
Arqueologia; ------------------------------------------------------- 
3. Parecer/Proposta------------------------------------------------ 
3.1 Face ao exposto, e nos termos do artigo 20.º em articulação com o 
artigo 23.º do DL 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, propõe-se 
a aprovação dos referidos projetos de especialidades, solicitada por 
intermédio do requerimento n.º 1858/12 de 2012/08/02; -------------- 
3.2 O requerente, dispõe do prazo de um ano para requerer a emissão 
do alvará de licença de construção, apresentando para o efeito os 
elementos previstos na respetiva Portaria; ------------------------- 
3.3 Considerando que da análise aos projetos apresentados se verifica 
que irá haver lugar à produção de resíduos com um volume superior a 
1 m3, deverá o empreiteiro ou promotor indicar que tipo de solução 
irá ser utilizada para os resíduos produzidos na obra, bem como os 
meios e equipamentos a utilizar e o local de vazadouro, de acordo 
com os artigos 32º e seguintes do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos sem o que não é possível emitir a respetiva licença 
de construção. ----------------------------------------------------- 
3.4 No que diz respeito à ocupação da via pública, pese embora já 
tenha a mesma sido requerida, entende-se que só deverá ser informada 
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depois de resolvida questão relacionada com a realização de uma 
sondagem prévia e posterior acompanhamento arqueológico. ----------- 
À consideração superior. 2012/08/06. -------------------------------  
DORA H.PEREIRA PINTO VIDEIRA, arq. --------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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 
 
 
--------------------------------------------------------------------  
AUSENTOU-SE DA SALA A SENHORA VEREADORA DRA. ANA MARIA RODRIGUES 
COELHO QUANDO ERAM 16 HORAS E 15 MINUTOS, NÃO PARTICIPANDO NA 
VOTAÇÃO DO SEGUINTE ASSUNTO. ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. EMPREITADA “RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ACISAT PARA A CRIAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES – EXPOFLÁVIA” - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 31/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 16 de julho de 2012, foi aprovado o Relatório Final de Análise 
das Propostas; ----------------------------------------------------- 
• Considerando que, no dia 19 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; ----- 
• Considerando que, no dia 02/08/2012, o adjudicatário apresentou 
os documentos de habilitação, tendo sido no dia 03/08/2012 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, adoptando-se os demais formalismos 
previstos no CCP em vista à celebração do mesmo e posterior remessa 
ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização prévia. ---------
À consideração do Director de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves: 06 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
A Assistente Técnica, (Rute Dias) ---------------------------------- 
Em anexo: - Minuta do Contrato ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “RECONSTRUÇÃO DO 
PAVILHÃO DA ACISAT PARA A CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - 
EXPOFLÁVIA”. ------------------------------------------------------- 
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 € 849 183,70 (oitocentos e 
quarenta e nove mil, cento e oitenta e três euros e setenta 
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, SINCOF, SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA., com sede na Travessa Viscondessa do 
Rosário, Edifício D. João, Bloco 3, Lojas 6 e 7, em Chaves, Pessoa 
Coletiva nº 503638536, com o mesmo número de matricula na 
Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com o capital social 
de 500 000 euros, titular do Alvará de Construção nº 25171, neste 
ato legalmente representada por Jorge Manuel Dias Alves, casado, 
natural de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, residente em 
Valdanta, titular do Bilhete de Identidade nº 6500820, emitido em 13 
de Fevereiro de 2002 pelos S.I.C. em Vila Real, na qualidade de 
Gerente da mencionada sociedade, conforme consulta on-line no sitio 
da Internet www.portaldaempresa.pt efetuada no dia 22/09/2011, 
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 
“Reconstrução do Pavilhão da Acisat para a Criação do Centro de 
Exposições “Expoflávia””, pelo preço de € 849 183,70 (oitocentos e 
quarenta e nove mil, cento e oitenta e três euros e setenta 
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 
16/07/2012, tendo sido aprovada a respetiva minuta do contrato, por 
deliberação camarária do passado dia …/07/2012 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 
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17/02/2012, nos termos da proposta apresentada pelo segundo 
contratante, bem como lista de preços unitários a ela anexa, 
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 150 
(cento e cinquenta 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 inicio 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 F02 – 
Edifícios administrativos – 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 
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resultante deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte 
classificação: Económica: ………... ----------------------------------- 
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, Garantia Bancária Nº ……….., 
emitida pela …………….. em … de ……… de 20…, no valor de € 42 459,19 
(quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e 
dezanove 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 17/02/2012; -------------------------------------------- 
3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente 
contrato foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do 
passado dia 16/07/2012; -------------------------------------------- 
4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 
executivo camarário do passado dia …/…/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 2012.08.07. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.07. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
--------------------------------------------------------------------  
REGISTOU-SE A ENTRADA NA SALA DA SENHORA VEREADORA DRA. ANA MARIA 
RODRIGUES COELHO QUANDO ERAM 16 HORAS E VINTE MINUTOS, PARTICIPANDO 
NA VOTAÇÃO DOS RESTANTES ASSUNTOS. --------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A CRIAÇÃO 
DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS. - PLANO DE 
TRABALHOS DEFINITIVO. ---------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 167/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 
1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 
Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 198/2011, concurso público tendo 
como objeto a adjudicação da empreitada “REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO 
DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 
INDUSTRIAS CRIATIVAS”.---------------------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 06 de fevereiro de 2012, o Município de Chaves 
adjudicou à empresa “COSTA & CARREIRA, Construção civil e obras 
públicas, Lda.”, a execução da referida empreitada.----------------- 
3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de 
assinatura do competente contrato administrativo de obras públicas, 
em 19 de abril de 2012.--------------------------------------------- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada 
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 760.000,00 € 
(Setecentos e sessenta mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à 
taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:---- 
• Prazo de execução da obra: 180 dias.--------------------------- 
 Da Execução do Contrato da Empreitada------------------------------ 
1. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 21de Maio de 2012.-------------------------------------- 
2. Foi comunicado à entidade executante a aprovação do PSS, em 13 
de junho de 2012.--------------------------------------------------- 
3. O adjudicatário entregou à fiscalização, na reunião de obra 
realizada no dia 16/07/2012, o Plano de Trabalhos definitivo, com o 
respetivo plano de pagamentos, plano de mão-de-obra e plano de 
equipamento, para análise e eventual aprovação.--------------------- 
2. CONCLUSÃO FINAL/PROPOSTA--------------------------------------- 
Após análise dos planos apresentados, cumpre-me informar que os 
mesmos se encontram em condições de serem aprovados, já que cumprem 
os requisitos definidos no artigo 361º do Código dos Contratos 
Públicos. ---------------------------------------------------------- 
É tudo quanto me cumpre informar------------------------------------ 
À consideração superior.-------------------------------------------- 
Chaves 16 julho de 2012.-------------------------------------------- 
A Técnica Superior-------------------------------------------------- 
(Mª Madalena Durão Branco)------------------------------------------ 



                                                                F. 94 
                                                                  _____________________ 

 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.08.08 --------------------------- 
Á 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. --------------------------------------- 
 
 
3. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A CRIAÇÃO 
DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS – AUTO DE MEDIÇÃO 
Nº02/DOP/2012. ----------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 02/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 
48.769,68 €, 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 2012.08.08. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.08.08 --------------------------- 
Á reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
48.769,68€, (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove euros 
e sessenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor.-------------------------------------------------------------- 
 
 
4. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2012. --------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 12/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Construções Europa Ar-Lindo, S.A, no 
valor de 206.383,50 €, 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 2012.08.08. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.08.08 --------------------------- 
Á reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
206.383,50€, (duzentos e seis mil, trezentos e oitenta e três euros 
e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----- 
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5. REMODELAÇÃO DO CAMPO DE TREINOS DE FUTEBOL DE 11, QUE INTEGRA O 
ESTÁDIO MUNICIPAL – RELATÓRIO FINAL. ------------------------------- 
Foi presente a informação nº 186/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 
1. Antecedentes --------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, 2ª. Série, nº 115, de 13 de Junho de 2012, concurso 
público, tendo como objectivo a adjudicação da empreitada 
“Remodelação do Campo de Treinos de Futebol de 11, que Integra o 
Estádio Municipal”. ------------------------------------------------ 
Foi definido o prazo para apresentação das propostas para o dia 04 
de Julho de 2012. -------------------------------------------------- 
2. PARECER -------------------------------------------------------- 
Foi elaborado o relatório preliminar, que determinou a exclusão das 
propostas dos concorrentes: Anteros Empreitadas, Sociedade de 
Construção e Obras Públicas, S.A. e Nativa – Arquitectura, 
Engenharia e Construção, Lda., ao abrigo do disposto na alínea a) do 
nº 2 do artigo 146 do CCP, e propôs ainda a adjudicação da 
empreitada à empresa “Edilages, Lda.”, pelo valor de 244.944,77 €. - 
Promoveu-se de imediato à respectiva audiência prévia escrita, findo 
o prazo de 5 dias que lhes foi concedido, nenhum dos concorrentes se 
pronunciou quanto ao sentido de adjudicação. ----------------------- 
PROPOSTA / DECISÃO: ---------------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se a aprovação do relatório final da 
empreitada “Remodelação do campo de Treinos de Futebol de 11 que 
Integra o Estádio Municipal”, à empresa “Edilages, Lda.”, pelo valor 
de 244.994,77€ (Duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e 
noventa e quatro Euros e setenta e sete cêntimos), IVA não incluído, 
com um prazo de execução de 30 dias, remetendo-se o mesmo – 
relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, no 
caso, a Câmara Municipal; ------------------------------------------ 
Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 06 de Agosto de 2012.-------------------- 
A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)------------------------- 
RELATÓRIO FILAL----------------------------------------------------- 
Aos 06 dias do mês de Agosto de 2012, na Divisão de Obras Públicas, 
reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 
pelos seguintes membros:-------------------------------------------- 
- Presidente: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 
de Obras Públicas;-------------------------------------------------- 
- 1.º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica superior 
na Divisão de Obras Públicas;--------------------------------------- 
- 2º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 
superior na Divisão de Obras Públicas;------------------------------ 
com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 
adjudicação, no sentido de permitir a prática do acto adjudicatório, 
no âmbito do presente procedimento.--------------------------------- 
No passado dia 26 de Julho procedeu-se á notificação do projecto de 
decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias 
para se pronunciarem sobre o mesmo.--------------------------------- 
Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na 
tomada de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos 
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concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da 
decisão. ----------------------------------------------------------- 
Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: --------------- 
Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 
adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 
empreitada “Remodelação do Campo de Treinos de Futebol de 11, que 
Integra o Estádio Municipal” à empresa “Edilages, Lda.” pelo valor 
de 244.994,77€ (Duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e 
noventa e quatro Euros e setenta e sete cêntimos), IVA não incluído, 
com um prazo de execução de 30 dias –, remetendo-se o mesmo – 
relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, no 
caso, a Câmara Municipal; ------------------------------------------ 
a) Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam 
dados 10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código;- 
Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que 
vai ser assinado pelos membros do júri. ---------------------------- 
O JÚRI-------------------------------------------------------------- 
O Presidente-------------------------------------------------------- 
(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)------------------------------- 
Os Vogais----------------------------------------------------------- 
(Maria Madalena de Sousa Durão Branco)------------------------------ 
(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra)--------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.08.08 --------------------------- 
Á 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. --------------------------------------- 
 
 
6. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – APROVAÇÃO DE ERROS E 
OMISSÕES. ---------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 187/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. Antecedentes e Justificação-------------------------------------- 
O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 21 de Maio de 
2012, deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do 
procedimento identificado em epígrafe com vista á adjudicação da 
empreitada em causa. ----------------------------------------------- 
Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados no 
concurso de listas de erros e omissões, as empresas Habitâmega, 
Anorte, Norcep Lda., Britalar, NVE. Engenharis,S.A.,  Costa & 
Carvalho S.A., Santana & CA. S.A., Ferreira Construção S.A., 
Eusébios e Filhos, S.A., A.B.B., Constrope, Lúcios, Sincof S.A., 
Vilacelos, vieram a apresentar listas de erros e omissões.---------- 
Após análise das listas de erros e omissões apresentadas, a equipa 
projectista pronunciou-se conforme o documento que se anexa, e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido.--------------------------- 
Nos termos do exposto no nº 5 do artigo 61º do Código dos Contratos 
Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar deve 
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pronunciar-se sobre os erros ou omissões apresentados, até ao termo 
do prazo fixado para a apresentação das propostas.------------------ 
2. Da proposta------------------------------------------------------ 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 
a) Face ao exposto e depois de analisadas as respectivas listas de 
erros e omissões, propõe-se a aceitação dos erros e omissões 
indicados pela equipa projectista, anexando-se a este documento a 
lista de quantidades com os erros e omissões já integrados nos 
respectivos capítulos e devidamente assinalados. De salientar que o 
suprimento de erros e omissões aceite, não altera o preço base do 
concurso; ---------------------------------------------------------- 
b) Dada a urgência na aprovação da referida lista de erros e 
omissões (dado tratar-se de uma obra financiada pelo Programa ON), 
sob pena de termos que prorrogar o prazo para a entrega das 
propostas, sou a propor ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João 
Batista, que aprove a lista de erros e omissões anexa á presente 
informação; -------------------------------------------------------- 
c) Submeter o seu acto a ratificação do órgão Executivo Municipal, 
na sua reunião a realizar no dia 13 de Agosto de 2012, nos termos do 
disposto do n.º 3 do artigo 68º da Lei 199/99 de 18 de Setembro ---- 
d) Nos termos do nº6 do artigo 61º do Código dos Contratos 
Públicos, que sejam notificados os interessados, através da 
plataforma electrónica do Municipio de Chaves (www.vortalgov.pt), do 
teor da presente decisão, dando-se também cumprimento ás demais 
formas de publicitação da decisão, previstas no n.º6 do artigo 61º 
do Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------- 
e) Dado que as alterações introduzidas não modificam aspectos 
fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do 
artigo 64ª do Código dos contratos Públicos, não se regista a 
necessidade de se proceder á prorrogação do prazo inicialmente 
fixado para a apresentação das propostas, sendo para o efeito, 
aplicado o mecanismo previsto no n.º 3 do artigo 61.º. ------------- 
Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas é o 
seguinte: Dia 16 de Agosto, até às 17horas. ------------------------ 
Á consideração superior -------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 8 de Agosto de 2012. -------------------- 
A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ---------------------------------- 
Nota: Foi dado mais um dia ao prazo para apresentação das propostas, 
em virtude de o dia 15 ser feriado. -------------------------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. 
MARCELO DELGADO, DE 2012.08.08. ------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Proceda-se em conformidade. Á reunião de Câmara de 2012.08.13 para 
ratificação. ------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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VII 
EXPROPRIAÇÕES 

 
 

1. EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. OBRA “ALARGAMENTO DO CAMINHO 
DO MOINHO VELHO-FONTE”. - ACORDO PARA AQUISIÇÃO DA PARCELA N.º 1. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 30/GNE/2012. ------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - Antecedentes e Justificação. ----------------------------------- 
1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada pela 
alínea c), do n.º 7, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, o Executivo Camarário em sua reunião ordinária realizada no 
pretérito dia 08 de agosto de 2011, deliberou tomar resolução de 
expropriar e requerer a Declaração de Utilidade Pública, para 
efeitos de expropriação da parcela de terreno necessária ao 
“Alargamento do Caminho do Moinho Velho-Fonte”. -------------------- 
2. No passado dia 02 de maio de 2012, veio a ser publicado na 2ª 
Série do Diário da República n.º 85, a Declaração n.º 80/2012, 
relativa à Declaração de Utilidade Pública urgente da expropriação 
da parcela n.º 1 necessária à execução do “Alargamento do Caminho do 
Moinho Velho-Fonte”. ----------------------------------------------- 
3. Neste sentido, foram encetados os procedimentos administrativos 
tendentes, a efetivação das condições necessárias para a tomada da 
posse administrativa da parcela em causa, e consequente envio da 
retrocitada parcela para Expropriações Litigiosa. ------------------ 
4. Mediante carta com registo de entrada nos serviços 
administrativos deste Município com n.º 7557, de 03 de julho de 
2012, veio o legal representante da Dra. Cristina Barros, alegar, em 
síntese, que a proposta apresentada pelo Município, que consistia no 
pagamento do montante indemnizatório de € 5.663,00 e a construção de 
um muro de vedação, ao longo do arruamento, com o custo estimado de 
€ 7.500,00, nunca tinha sido rejeitada. ---------------------------- 
5. Face ao exposto pelo legal representante da Dra. Cristina 
Barros, e sendo certo que tal resposta não contém expressamente a 
rejeição de tal proposta52, também, é certo que não aceita 
expressamente a proposta, ao invés, remete para um futuro, diga-se 
incerto, como se viria a revelar ao longo de todo o procedimento e 
diligências procedimentais adotadas, uma vez que nunca os 
interessados vieram apresentar, de forma expressa e inequívoca, uma 
contraproposta ou a aceitação da proposta apresentada pelo 
Municipio. --------------------------------------------------------- 
6. Por essa razão, e na tentativa de clarificação da situação, o 
Gabinete de Expropriações e Notariado, solicitou às 
expropriadas/comproprietárias, a apresentação, no prazo de 5 dias 
úteis, de pronúncia escrita consubstanciada na aceitação ou não da 
proposta apresentada, oportunamente, pelo Município de Chaves, ou em 
alternativa e dentro do mencionado prazo, a apresentação 
contraproposta negocial, firme, certa e clara, sobre a matéria, de 
modo a que o Município possa deliberar sobre o interesse da 

                                                           
52 A falta de resposta dentro do prazo estabelecido, confere, de 
imediato, à entidade interessada na expropriação a faculdade de 
apresentar o requerimento para a declaração de utilidade pública, de 
acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 11º do Código da 
Expropriações. ----------------------------------------------------- 
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expropriação amigável ou, ao invés, prosseguir normalmente com a 
expropriação litigiosa. -------------------------------------------- 
7. Em resposta a tal solicitação vieram as 
expropriadas/comproprietárias, através de carta com registo de 
entrada nos serviços administrativos deste Município com nº. 78461, 
de 25 de julho de 2012, e faxes com registos de entrada nos serviços 
administrativos deste Município com nºs. 347 e 348, de 27 de julho 
de 2012, manifestar a sua concordância com a proposta negocial  
apresentada pelo Município de Chaves. ------------------------------ 
8. A proposta apresentada inclui a construção do muro de vedação ao 
longo do arruamento, com o custo estimado de € 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), conforme o pretendido pela proprietária, 
acrescendo ainda 10% ao montante indemnizatório inicialmente 
proposto e constante do relatório elaborado pelo perito da lista 
oficial, de acordo com a prática habitual em procedimentos 
semelhantes, viabilizando a realização da obra pública desejada, de 
modo a garantir à população, de forma célere, os benefícios 
resultantes da construção do aludido arruamento, tanto mais que com 
o insucesso das negociações para a expropriação amigável da parcela 
em causa, haveria lugar a encargos, para o Município, associados ao 
processo expropriativo, designadamente, custas judiciais, vistorias, 
arbitragens, cauções. ---------------------------------------------- 
II - Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, face ao disposto na alínea c), do nº 7, do artigo 64º, da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, órgão 
executivo da Autarquia, propor, nos termos da lei, a declaração de 
utilidade pública, para efeitos de expropriação e, uma vez esta 
conquistada, competir-lhe-á, também, a prática dos actos necessários 
à sua execução, e não sendo tal competência susceptível de delegação 
no Presidente da Câmara, tomo a liberdade de sugerir que seja 
adoptada a seguinte estratégia procedimental: ---------------------- 
a) Agendamento da presente proposta para a próxima reunião 
ordinária do executivo camarário, a fim  deste órgão deliberar no 
sentido de autorizar a aquisição da parcela n.º 1, identificada na 
DUP, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial da Freguesia 
de Samaiões sob o artigo R-1124º, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 1503/20120517, pelo montante de €5.663,00 
(cinco mil, seiscentos e sessenta e três euros) e a construção de um 
muro de vedação, ao longo do arruamento, com o custo estimado de € 
7.500,00, de acordo com a proposta negocial apresentada pelo 
Município e devidamente aceite pelos expropriados; ----------------- 
b) Com a aceitação, por parte dos expropriados, da proposta 
apresentada pelo Município, viabilizando, desta forma, a aquisição 
da referida parcela, sem recurso, à Expropriação Litigiosa, deverão 
os procedimentos administrativos tendentes à concretização de tal 
procedimento, serem suspensos; ------------------------------------- 
c) O respectivo contrato – escritura de expropriação amigável – 
deverá ser formalizado pelo Notário Privativo da Autarquia, em 
conformidade com as disposições combinadas previstas na alínea a) do 
nº1 do Artigo 36º do Código das Expropriações em vigor e do Artigo 
875º do Código Civil, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 
nº116/2008, de 4 de Julho, logo que se mostrem reunidas as condições 
jurídico administrativas necessárias para o efeito, ficando desde já 
legitimado o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a 
outorgar o respectivo contrato; ------------------------------------ 
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d) 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. --------------------------------------- 
À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves, 30 de julho de 2012. --------------------------------------- 
O Assistente Técnico ----------------------------------------------- 
(Paulo Silva) ------------------------------------------------------ 
Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 
- Carta com registo de entrada nos serviços administrativos deste 
Município com nº. 78461, de 25 de julho de 2012; ------------------- 
- faxes com registos de entrada nos serviços administrativos deste 
Município com nºs. 347 e 348, de 27 de julho de 2012. -------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.01. -------------------------- 
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. EXECUÇÃO DA OBRA DENOMINADA “ACESSOS À FUNDAÇÃO NADIR AFONSO”. - 
CONTRAPROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DA PARCELA N.º 3. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
N.º 32/GNE/2012. --------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - Antecedentes e Justificação ------------------------------------ 
1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada pela 
alínea c), do n.º 7, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, o executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no 
pretérito dia 18 de julho de 2012, deliberou tomar resolução de 
expropriar e requerer a Declaração de Utilidade Pública, para 
efeitos de expropriação da parcela de terreno necessária à obra 
“Acessos à Fundação Nadir Afonso”. --------------------------------- 
2. Em cumprimento do disposto no n.º 5, do Artigo 10º e n.º 2 do 
Artigo 11º, ambos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 
168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
56/2008, de 4 de setembro, foi, oportunamente, formulada junto dos 
comproprietários da aludida parcela de terreno, proposta de 
aquisição, por via do direito privado, pelo montante constante da 
avaliação prévia realizada pelo perito da lista oficial do Tribunal 
da Relação do Porto, Eng.º Fernando Manuel Cunha Cardoso. ---------- 
3. Neste contexto e através de carta com registo de entrada nos 
serviços administrativos deste Município com n.º 8633, de 31 de 
julho de 2012, os comproprietários da parcela n.º 3, Dalila Maria 
Queiroga Rodrigues Alves Xavier e Francisco Artur Queiroga Rodrigues 
Alves, vieram manifestar a sua concordância com a proposta que lhes 
foi formulada, contrapropondo a reconstrução da totalidade do muro 
de vedação a sul do respetivo prédio e limpeza, conforme planta 
anexa à carta apresentada. ----------------------------------------- 
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4. A contraposta apresentada pelos comproprietários, supra 
identificados, consubstanciada na aceitação da indemnização 
acrescida da reconstrução e limpeza do muro de vedação do prédio, de 
forma a evitar que o mesmo fique desprotegido, mantendo as 
comodidades atuais, vaio ao encontro dos acordos habitualmente 
estabelecidos pela Autarquia, em procedimentos semelhantes, bem 
como, refira-se, às decisões judiciais proferidas no âmbito destas 
questões, viabilizando a aquisição da referida parcela, sem recurso 
à declaração de utilidade pública, com manifesta economia a nível de 
custos administrativos, com peritagens e, eventualmente, judiciais.- 
II - Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Assim, e tendo em linha de conta o disposto na alínea c), do n.º 7, 
do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 
Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos termos 
da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 
expropriação, e não sendo, tal competência, susceptível de delegação 
no Presidente da Câmara, tomamos a liberdade de sugerir que seja 
adoptada a seguinte estratégia procedimental: ---------------------- 
e) Agendamento da presente proposta para a próxima reunião 
ordinária do executivo camarário, a fim deste órgão deliberar no 
sentido de autorizar a aquisição da parcela n.º 3, identificada no 
mapa de expropriações, pelo montante de €4.194,00 (quatro mil, cento 
e noventa e quatro euros) e a reconstrução do muro de vedação a sul 
do prédio e limpeza, de acordo com a contraproposta apresentada 
pelos comproprietários; -------------------------------------------- 
f) O respectivo contrato – escritura de aquisição pela via do 
direito privado – deverá ser formalizada pelo Notário Privativo da 
Autarquia, em conformidade com as disposições combinadas previstas 
na alínea a) do n.º1 do Artigo 36º do Código das Expropriações em 
vigor e do Artigo 875º do Código Civil, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, logo que se mostrem 
reunidas as condições jurídico administrativas necessárias para o 
efeito, ficando desde já legitimado o Presidente da Câmara ou o seu 
substituto legal a outorgar o respetivo título; -------------------- 
g) Por fim, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 
por parte do executivo camarário, dever-se-á proceder à notificação 
dos interessados, ao abrigo do disposto nos Artigos 68º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------- 
À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves, 06 de agosto de 2012. -------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
Cristina Rodrigues ------------------------------------------------- 
O Assistente Técnico ----------------------------------------------- 
Paulo Silva -------------------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
- Carta com registo de entrada nos serviços administrativos deste 
Município com nº. 8633, de 31 de julho de 2012; -------------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. 
MARCELO DELGADO, DE 2012.08.08. ------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Á reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
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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. CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SA/08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA 
BANCÁRIA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 108/DAR/2012. --------------------- 
Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se 
transcreve na integra, para todos os efeitos legais.---------------- 
1.Antecedentes e justificação--------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, por deliberação camarária de 3 de 
Julho de 2008, adjudicou por concurso público, a prestação de 
serviços em epígrafe. ---------------------------------------------- 
A adjudicação da prestação de serviços foi efectuada à empresa “AGS 
– Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.” pelo 
valor de 150.761,64 € (Cento e cinquenta mil setecentos e sessenta e 
um euros e sessenta e quatro cêntimos) e com um prazo 36 meses. ---- 
O contrato foi formalizado, por escrito, em 18 de agosto de 2008, 
nos termos da proposta apresentada, tendo o adjudicatário 
apresentado, a favor do Município de Chaves, como garantia pelo 
cumprimento da prestação de serviços que lhe foi adjudicada a 
garantia bancária nº 125–02-1387786 emitida pelo Banco Comercial 
Português, S.A., no valor de 7.538,08 Euros.------------------------ 
Decorrido o prazo da prestação de serviços e após vistoria conjunta 
efectuada pela empresa AGS e os técnicos da autarquia, às 
instalações, a 30 de abril de 2012, e tendo-se verificado que as 
instalações se encontram em condições normais de funcionamento., não 
se vê qualquer inconveniente na libertação dos depósitos de garantia 
bancária à empresa “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 
Salubridade, S.A.”.------------------------------------------------- 
2.Da Proposta em sentido estrito----------------------------------- 
Face ao exposto, e de acordo com o estipulado no nº1, artigo 71º do 
Decreto Lei nº 197/99 de 8 de junho, proponho a libertação da 
0garantia bancária nº 125–02-1387786 emitida pelo Banco Comercial 
Português, S.A. em 21 de julho de 2008, no valor de 7.538,08 Euros, 
prestada a favor do Município de Chaves como depósito de garantia, 
pelo bom cumprimento do contrato, cuja deliberação deverá ser 
agendada para a próxima reunião ordinária do Executivo Municipal.--- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 29 de maio de 2012 ----------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.ª Eva Castro) ------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.06. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.08.06 --------------------------- 
Á 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. CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A “CRIAÇÃO DA IMAGEM PARA A 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO E ORGANIZAÇÃO DA 
MUSEALIZAÇÃO”. PROPOSTA N.º 74/GAPV/2012. -------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1- Antecedentes -------------------------------------------------- 
1.1-  Através da PROPOSTA GAP/71/2012, de 11 de julho, do corrente 
ano, foi submetido ao Executivo Municipal um Parecer Prévio para 
cumprimento do estabelecido no artigo 26º da Lei 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, com vista à contratualização de serviços para a “Criação 
da Imagem para Promoção e Divulgação da Fundação Nadir Afonso e 
Organização da Musealização”. Este Parecer Prévio obteve decisão 
favorável do Executivo Municipal na reunião de 16 de Julho. -------- 
1.2- Na mesma reunião de câmara o executivo aprovou a proposta nº. 
72/GAPV/12,também de 11 de julho relacionada com a autorização de 
lançar mão do procedimento adjudicatório de ajuste direto, por 
critério material, ao abrigo da alínea e) do nº 1 do artigo 24.º, do 
código dos contratos públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º18/2008, 
29 de janeiro e posteriores alterações, com vista à contratualização 
de serviços para a “Criação da Imagem para Promoção e Divulgação da 
Fundação Nadir Afonso e Organização da Musealização” --------------- 
1.3- Através de correio eletrónico com data de 17 de julho de 2012 
foi dirigido o convite à empresa Álvaro Siza 2, Arquitecto S.A para 
apresentação da proposta para a prestação de serviços em causa, 
tendo sido tal convite acompanhado do respetivo caderno de encargos. 
1.4- Em resposta ao referido convite, a empresa Álvaro Siza 2, 
Arquitecto S.A, também por correio eletrónico com data de 26 de 
julho de 2012, apresentou a sua proposta. -------------------------- 
2-  Análise ------------------------------------------------------- 
2.1- Com enquadramento no disposto na alínea b) do nº1, do artigo 
18º do Decreto-lei nº 197/99, de 8 de junho, e nos artigos 36º e 38º 
do CCP (Código dos Contratos Públicos), a Câmara Municipal, ao 
abrigo da alínea e) do nº 1, do artigo 24.º do referido código, 
autorizou a abertura de um procedimento por ajuste direto para 
aquisição de serviços identificada em epígrafe. -------------------- 
2.2- Com base no critério material subjacente ao fundamento legal do 
referido ajuste direto, foi convidada a empresa “Álvaro Siza 2, 
Arquitecto S.A” a apresentar as suas melhores condições contratuais 
para a referida prestação de serviços. ----------------------------- 
2.3-  Analisada a proposta apresentada pela referida empresa, consta-
se que a mesma dá resposta às condições previstas no Caderno de 
Encargos, anexo à proposta de procedimento aprovada pelo Executivo 
Municipal na reunião de 16 de julho de 2012, satisfazendo os 
requisitos pretendidos pelo Município de Chaves. ------------------- 
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2.4-  Segundo a referida proposta, o valor de honorários para a 
prestação de serviços é de 219.000,00€ (duzentos e dezanove mil 
euros), mais IVA à taxa legal em vigor, situando-se abaixo do valor 
estimado no Parecer Prévio, que mereceu decisão do Executivo 
Municipal, previsto em 220.000,00 € + IVA. ------------------------- 
3- Proposta de autorização da despesa – adjudicação -------------- 
3.1 -  Considerando que o valor global da despesa é de 219.000,00€ 
(duzentos e dezanove mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor, 
conforme consta na proposta apresentada pela empresa “Álvaro Siza 2, 
Arquitecto S.A” em anexo. ------------------------------------------ 
3.2 -  Considerando que tal valor é inferior ao valor estimado 
no Parecer Prévio que mereceu decisão favorável do Executivo 
Municipal na reunião de 16 de julho2012; --------------------------- 
3.3 - Considerando que a proposta, em termos das condições 
reguladoras da prestação de serviços em causa, remete para o 
cumprimento integral do Caderno de Encargos, anexo à proposta de 
procedimento aprovada pelo Executivo Municipal na reunião de 16 de 
julho, assumindo, assim, o cumprimento de todas as obrigações aí 
estabelecidas, nas quais se incluem as cláusulas técnicas 
especificadoras dos serviços a prestar, bem como o prazo e as 
condições de pagamento; -------------------------------------------- 
3.4- Face ao exposto, e tendo em conta a competência prevista na 
alínea b) do nº 1, do artigo 18º Decreto-lei nº 197/99, de 8 de 
junho, propõe-se ao Executivo Municipal a seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
a)  Nos termos do nº1 do artigo 73º do CCP, adotar a decisão de 
adjudicação, mediante ajuste direto, ao abrigo da alínea e) do nº 1 
do artigo 24.º, do CCP, à empresa “Álvaro Siza 2, Arquitecto S.A”, 
da prestação de serviço em causa, nos termos da proposta 
apresentada; ------------------------------------------------------- 
b)  Que tal adjudicação seja dispensada da formalidade de audiência 
prévia dos interessados, tendo em conta o nº2 do artigo 125º do CCP; 
c)  Que a adjudicação da prestação de serviços seja objeto de 
celebração de contrato escrito nos termos do disposto no artigo 94º 
do citado Código, remetendo-se o processo, para os devidos efeitos, 
para o Gabinete de Notariado e Expropriações; ---------------------- 
d) Tendo em conta o valor de contrato a celebrar, que seja 
notificado o adjudicatário da necessidade de prestação de uma caução 
para dar cumprimento ao estabelecido no nº 1 do artigo 88º do CCP, a 
qual deverá ser apresentada junto com os demais elementos de 
habilitação para formação do respetivo contrato, conforme previsto 
no artigo 81º do referido CCP. ------------------------------------- 
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------ 
Chaves, 06 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
O Presidente da Câmara --------------------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: o respetivo processo administrativo ---------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 
 
3. PROCEDIMENTO CP - Nº02/SC/2012 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES TERRESTRES DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO 
LETIVO DE 2012/2013. ----------------------------------------------- 
Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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Aos oito dias do mês de Agosto, pelas dez horas, no gabinete do 
diretor de departamento de coordenação geral, na Câmara Municipal de 
Chaves, reuniu o júri designado para análise do procedimento 
identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes membros:  -----  
- Presidente: Marcelo Caetano Delgado, Diretor do Departamento de 
Coordenação Geral;  -------------------------------------------------  
- 1º Vogal: Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de 
Divisão Gestão Financeira;  -----------------------------------------  
- 2º Vogal: Lídia Felisbela da Silva Pereira Pinto, Técnica 
Superior.  ----------------------------------------------------------  
A reunião teve por finalidade ponderar as eventuais observações 
apresentadas pelos concorrentes, em sede de audiência prévia dos 
interessados, nos termos do artigo 147º do Código dos Contratos 
Públicos, e proceder à elaboração do relatório final, conforme 
decorre do disposto no artigo 148º do mesmo código.  ----------------  
I – Das alegações apresentadas em sede de audiência dos interessados 
1. O concorrente “Táxis António Joaquim Domingues Lda” veio, através 
de requerimento, via Vortal, do dia um de Agosto, de dois mil e doze 
e no exercício do direito do contraditório, apresentar as seguintes 
observações relativamente ao relatório preliminar datado do 
pretérito dia trinta e um do mês de Julho, alegando, em síntese, na 
exposição apresentada, os seguintes argumentos:  --------------------  
- “Circuito nº 30, discordamos do sentido da decisão pelos seguintes 
motivos: O concorrente que apresentou o preço mais baixo foi de 
facto a firma Ademar Sena Rodrigues Unipessoal, Lda, com o valor de 
0,30€/Km, no entanto o júri no sentido de decisão deste circuito 
menciona que irá ser adjudicado pelo valor de 0,44€/Km, mais Iva, 
existindo concorrentes que propuseram um valor inferior a esse, como 
é o nosso caso”;  ---------------------------------------------------  
- “Os veículos propostos para a execução deste circuito não são 
propriedade da empresa que apresentou a proposta mas sim de uma IPSS 
– Instituição Particular de Solidariedade Social e por conseguinte 
não deveriam estar ao serviço de uma empresa com fins lucrativos. 
Esta situação pode ser verificada pelos documentos que acompanham a 
proposta nomeadamente o documento único de propriedade e o seguro de 
responsabilidade civil que estão em nome de “ Centro Bem Estar 
Social Santo Estevão”.  ---------------------------------------------  
- “ Circuito nº18, discordamos do sentido da decisão pelo seguinte 
motivo: O concorrente Ademar Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda, 
apresenta licença para o transporte coletivo de crianças para o 
veículo matrícula 67-26-SR onde consta o nº de um Alvará no entanto 
não apresenta o documento alvará passado pelo IMTT e na Licença 
mencionada consta que o veículo é considerado de Transporte Público 
e no seguro menciona que o veículo matrícula 67-26-SR é um veículo 
particular.”  -------------------------------------------------------  
2.O concorrente “João Manuel Teixeira Rebelo” veio, através de 
requerimento, via Vortal, do dia três de Agosto, de dois mil e doze 
e no exercício do direito do contraditório, apresentar as seguintes 
observações relativamente ao relatório preliminar datado do 
pretérito dia trinta e um do mês de Julho, alegando, em síntese, na 
exposição apresentada, os seguintes argumentos:  --------------------  
- “Várias irregularidades na candidatura do concorrente Ademar de 
Sena Rodrigues Unipessoal, Lda, que deveria ser excluído porque nos 
documentos que acompanham a proposta, os documentos das viaturas da 
referida Empresa, são da entidade Centro de Bem Estar Social de 
Santo Estevão.”  ----------------------------------------------------  
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- “Em relação à justificação do júri sobre a apresentação dos 
esclarecimentos do concorrente Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal 
Lda, no circuito nº19, ela é no mínimo caótica, se o concorrente faz 
uma proposta de 0,30€/Km e depois justifica que vai fazer menos Km e 
o preço será de 0,38€/Km, isto é brincar com os procedimentos do 
concurso e verificar a imparcialidade do júri a favor deste 
concorrente. Gostaria de saber se o circuito for adjudicado a esta 
empresa, quantos quilómetros irão ser pagos.”  ----------------------  
3.O Concorrente “Auto Viação do Tâmega, Lda,” veio, através de 
requerimento, via Vortal, do dia três de Agosto, de dois mil e doze 
e no exercício do direito do contraditório, apresentar as seguintes 
observações relativamente ao relatório preliminar datado do 
pretérito dia trinta e um do mês de Julho, alegando, em síntese, na 
exposição apresentada, os seguintes argumentos:  --------------------  
-“O concorrente Girómundo – Viagens e Turismo, Lda, apresentou 
proposta para os circuitos nº4 e 10, tendo apresentado o formulário 
principal disponibilizado na plataforma eletrónica preenchido de 
forma incorreta não cumprindo com o exposto no Anexo I da Portaria 
nº701 – G/2008 de 29 de Julho, uma vez que no campo 2 do respetivo 
formulário apresentaram a descrição 0.0, e não os códigos 4.0;10.0 
conforme estipulado legalmente, conjugado com o art.13º do Decreto-
lei nº143-A/2008, de 25 de Julho.”  ---------------------------------  
- “Assim a Auto Viação do Tâmega, Lda. Vem requerer a exclusão deste 
concorrente nos referidos circuitos nºs 4 e 10.”  -------------------  
II – Do dever de ponderação das alegações apresentadas  -------------  
a)Das alegações apresentadas pelo concorrente “Táxis António Joaquim  
Domingues, Lda.”  ---------------------------------------------------  
A adjudicação provisória das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, prevista no relatório preliminar do passado dia 31 de 
Julho, foi realizada com base nas propostas apresentadas pelos 
concorrentes e de acordo com os preços nelas constantes, tendo como 
critério de adjudicação o preço mais baixo, artigo 8º do programa de 
procedimentos,  -----------------------------------------------------  
Relativamente ao circuito nº30 e de acordo com as propostas 
apresentadas pelos concorrentes a este circuito, verifica-se que, no 
quadro sinóptico do relatório preliminar, onde se procede à análise 
do mérito das propostas apresentadas, a proposta mais vantajosa é a 
do concorrente Ademar de Sena Rodrigues Unipessoal, Lda., que 
apresenta o preço de 0,38€/Km.  -------------------------------------  
Todavia, por mero lapso ocorrido no registo de tais elementos no 
respetivo relatório preliminar, foi, indevidamente, colocado o valor 
de 0,44€/km, quando deveria ter sido 0,38€/Km.  ---------------------  
Trata-se, assim, de um mero erro material e cuja correção irá ser 
promovida no presente relatório final de avaliação das propostas.  --  
No que respeita ao veículo proposto para a execução do referido 
circuito, - circuito nº 30 - o concorrente “Ademar de Sena Rodrigues 
Unipessoal, Lda.”, apresenta um contrato de comodato com o Centro de 
Bem Estar Social de Santo Estevão no qual consta a cedência desta 
viatura, devidamente licenciada pelo IMTT, para o transporte 
coletivo de crianças.  ----------------------------------------------  
Ora a viatura acima identificada reúne todos os pressuposto 
estabelecidos no caderno de encargos, em vista à realização adequado 
do objeto do contrato a celebrar, sendo certo que a mesma poder ser, 
legitimamente, utilizada pelo concorrente, e para o fim em vista, à 
luz do contrato de comodato que acompanha a correspondente proposta. 
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No que respeita ao circuito nº 18, o exponente refere que o 
concorrente “Ademar de Sena Rodrigues Unipessoal, Lda.”, não 
apresenta o respetivo alvará passado pelo IMTT.  --------------------  
Sobre esta questão o júri esclarece que a admissão dos concorrentes 
obriga a uma análise dos documentos de apresentação obrigatória, de 
acordo com o exigido nas peças do procedimento, sendo o alvará para 
o exercício da atividade de transporte coletivo de crianças um 
documento que tem como objetivo fundamental a comprovação dos 
requisitos de acesso à atividade, de acordo com a legislação que 
regula os transportes coletivos de crianças e Jovens até aos 16 
anos.  --------------------------------------------------------------  
No caso individual e concreto do concorrente ora em apreciação, tal 
alvará consta nos documentos por este apresentados, através da 
plataforma Vortal.  -------------------------------------------------  
Por outro lado, a viatura proposta, embora sendo propriedade 
particular do concorrente, está afeta à realização de transporte 
coletiva de crianças, e, nessa justa medida, presta um serviço 
público.  -----------------------------------------------------------  
b)Das alegações apresentadas pelo concorrente João Manuel Teixeira  
Rebelo  -------------------------------------------------------------  
Sobre as alegações apresentadas pelo concorrente João Manuel 
Teixeira Rebelo, o júri esclarece o seguinte:  ----------------------  
O concorrente “Ademar de Sena Rodrigues Unipessoal, Lda.”, no âmbito 
das suas propostas, apresenta três viaturas licenciadas pelo IMTT, 
para o transporte coletivo de crianças em nome da mencionada empresa 
e apresenta quatro viaturas, cedidas através de um contrato de 
comodato celebrado com o Centro de Bem Estar Social de Santo 
Estevão, devidamente licenciadas para o transporte coletivo de 
crianças.  ----------------------------------------------------------  
Para o circuito nº19, o referido concorrente apresenta a viatura 
“Citroen Jumpy” com a matrícula 24-CX-60, licenciada em nome da 
Empresa Ademar de Sena Rodrigues Unipessoal, Lda., e associada ao 
Alvará nº535/2011, válido até Julho de 2016.  -----------------------  
No que respeita à proposta de adjudicação do circuito nº19, ao 
concorrente “Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda,” pelo preço 
de 0.30€/km, IVA não incluído, que apresenta a proposta mais 
vantajosa, dever-se-á salientar o seguinte:  ------------------------  
De acordo com o disposto, combinadamente, na alínea b), do nº1 e 
nº3, todos do artigo 71º do CCP, a proposta apresentada pelo 
concorrente “Ademar Sena Rodrigues, Unipessoal Lda.”, registava um 
valor 50% inferior ao preço base fixado no caderno de encargos 
(0,60Km) e por tal motivo, o referido concorrente foi notificado 
para vir ao procedimento prestar esclarecimentos justificativos para 
a fundamentação do preço contratual proposto - 0,30€/Km.  -----------  
Dos esclarecimentos justificativos prestados pelo concorrente 
“Ademar Sena Rodrigues, Unipessoal Lda.”, o Júri reconheceu, face 
aos argumentos invocados, que a localização da sede da Empresa – 
Santo Estevão – o beneficia, pois permite-lhe realizar menos 
quilómetros e por conseguinte apresentar um preço mais baixo.  ------  
Mais esclarece o Júri que o número de quilómetros associados a esta 
adjudicação serão os previstos no caderno de encargos – 143,2Km, ao 
preço 0,30€/Km, de acordo com a proposta apresentada pelo referido 
concorrente.  -------------------------------------------------------  
O júri repudia, de forma veemente, os comentários tecidos pelo 
exponente e que são marginais ao núcleo central do procedimento, 
nomeadamente a eventual imparcialidade registada na apreciação e 
ponderação da proposta em apreciação.  ------------------------------  
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c) Alegações apresentadas pelo concorrente “Auto Viação do Tâmega,  
Lda”  ---------------------------------------------------------------  
Sobre as alegações apresentadas pelo concorrente “Auto Viação do 
Tâmega, Lda.”, o júri esclarece o seguinte:  ------------------------  
A deficiência ora indicada pelo concorrente, ora exponente, e 
consubstanciada no facto da proposta apresentada pelo concorrente 
“Girómundo – Viagens e Turismo, Lda” não ter procedido a uma correta 
indicação dos elementos de codificação das respetivas propostas, 
para efeitos do disposto na portaria nº 701-G/2008, de 29 de julho, 
não é motivo justificador da sua exclusão.  -------------------------  
De facto, tal incorreção não deve ser considerada, quer do ponto de 
vista formal, quer do ponto de vista material, essencial ao ponto de 
comprometer os aspetos fundamentais da proposta em crise, 
nomeadamente o seu conteúdo negocial, a sua clareza e justeza e a 
sua conformidade face às regras previstas nas peças do procedimento, 
muito concretamente, caderno de encargos e programa de concurso.  ---  
Tanto mais que a decisão de admissão da proposta não compromete, bem 
antes pelo contrário, qualquer dos principio enformadores do 
procedimento, nomeadamente o princípio da concorrência, da igualdade 
e da imparcialidade e da prossecução do interesse público que esta 
subjacente a celebração do contrato sendo o seu conteúdo e os seus 
atributos respeitadores das peças do procedimentos em causa.  -------  
Razão pela qual não se vislumbra base legal para a sua exclusão, nos 
termos definidos, sobre a matéria, nos artigos 70 e 146, todos do 
Código dos Contratos Públicos.  -------------------------------------  
III – Da Decisão Final  ---------------------------------------------  
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, o 
júri deliberou, por unanimidade, o seguinte:  -----------------------  
a) Julgar improcedentes os argumentos apresentados, em sede de 
audiência dos interessados, pelo concorrente “Táxis António Joaquim 
Domingues, Lda”, não sendo os mesmos suscetíveis de justificar a 
alteração do sentido de decisão perfilhado no relatório preliminar 
de trinta e um de Julho de dois mil e doze;  ------------------------  
b) Julgar improcedentes os argumentos apresentados, em sede de 
audiência dos interessados, pelo concorrente “João Manuel Teixeira 
Rebelo”, não sendo os mesmos suscetíveis de justificar a alteração 
do sentido de decisão perfilhado no relatório preliminar de trinta e 
um de Julho de dois mil e doze;  ------------------------------------  
c) Julgar, ainda, improcedentes os argumentos apresentados, em sede 
de audiência dos interessados, pelo concorrente “Auto Viação do 
Tâmega, Lda,” não sendo os mesmos suscetíveis de justificar a 
alteração do sentido de decisão perfilhado no relatório preliminar 
de trinta e um de Julho de dois mil e doze;  ------------------------  
d) Manter a decisão de exclusão, agora, definitiva, do concorrente 
“Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Chaves”;  ------------------  
e) Tornar definitivo o sentido de adjudicação, exposto no relatório 
preliminar, nos termos do quadro sinóptico abaixo apresentado, 
remetendo-se o presente relatório – relatório final – à entidade 
competente para autorizar a despesa, no caso, à Câmara Municipal;  --  
f) Propor que seja celebrado o contrato escrito, da presente 
adjudicação, com os seguintes concorrentes, nos termos do artigo 94º 
do Código dos Contratos Públicos:  ----------------------------------  

 
Circuitos 

 

 
CONCORRENTES 

 
PREÇO 
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1 UTS – Viagens e Serviços, S.A. 103.00€/dia 

2 Auto Viação do Tâmega, Lda. 98.00€/dia 

3 Auto Viação do Tâmega, Lda. 108.00€/dia 

4 Girómundo – Viagens e Turismo, Lda 98.89€/dia 

5 UTS – Viagens e Serviços, S.A. 99.00€/dia 

6 Auto Viação do Tâmega, Lda. 100.00€/dia 

7 UTS – Viagens e Serviços, S.A. 106.00€/dia 

9 UTS – Viagens e Serviços, S.A. 119.00€/dia 

10 Girómundo – Viagens e Turismo, Lda 98.80€/dia 

11 Auto Viação do Tâmega, Lda. 105.00€/dia 

14 Manuel do Couto 0.55€/km 

16 Joaquim Morais, Sociedade de Táxis 0.45€/km 

18 Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal Lda. 
0.50€/km 

(+60km/dia) 

19 Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal Lda. 0.30€/km 

20 Táxi Herculano e Filhos, Lda 0.45€/km 

21 Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves 0.45€/km 

22 Alberto Afonso Cabeleira 0.45€/km 

23 Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal Lda. 0.44€/km 

27 Zeferino Pereira Morais 0.60€/dia 

28 Joaquim Morais, Sociedade de Táxis 0.40€/km 

30 Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal Lda. 0.38€/km 

31 José Barreira Dias 0.55€/km 

e) Que seja aprovada a minuta do contrato, em anexo, nos termos do 
nº 2 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, que 
aprova o Código dos Contratos Públicos.  ----------------------------  
f) Nos termos do nº 4 do artigo 126º do citado código, que sejam 
dados 10 dias úteis aos respetivos adjudicatários para apresentarem 
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os documentos de habilitação referidos nas alíneas d), e) e i) do 
artigo 55º do mesmo código e nos termos do programa de concurso.  ---  
Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, o qual 
vai ser assinado pelos membros do júri.  ----------------------------  
O júri  -------------------------------------------------------------  
Dr. Marcelo Caetano Delgado  ----------------------------------------  
Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos  ---------------------  
Dr.ª Lídia Pinto  ---------------------------------------------------  
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
Á reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o relatório supra mencionado e respectivas minutas. Proceda-se em 
conformidade com o teor do mesmo. ---------------------------------- 
 
 
4. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA, 
SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS. ADENDA AO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 10/DGF/SC/2012. ----------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 
- Considerando que, em reunião ordinária no dia 3 de fevereiro de 
2003, o executivo municipal autorizou a abertura de um procedimento 
por concurso público tendente à adjudicação da prestação de serviços 
identificada em epígrafe; ------------------------------------------ 
- Considerando que a presente prestação de serviços foi adjudicada à 
empresa “EDP – Eletricidade de Portugal, S.A.” por deliberação do 
executivo municipal de 19 de maio de 2003; ------------------------- 
- Considerando que o Município de Chaves e a empresa “EDP – 
Eletricidade de Portugal, S.A” celebraram o contrato tendo como 
objeto a gestão comercial de água, saneamento e resíduos sólidos, no 
dia 3 de setembro de 2003 pelo valor de 114.273,70 (cento e catorze 
mil duzentos e setenta e três euros e setenta cêntimos); ----------- 
- Considerando que na cláusula 22ª – renovação do contrato – está 
previsto que o contrato celebrado considera-se automaticamente 
renovado por sucessivos períodos de 1 ano se não for denunciado, por 
qualquer das partes, com uma antecedência mínima de 90 dias úteis, 
por carta registada, com aviso de receção; ------------------------- 
- Considerando que, no âmbito da verticalização do sistema de 
fornecimento de água, que está a ser desenvolvido pelo Ministério 
competente em conjunto com o grupo “Águas de Portugal” e com os 
municípios envolvidos, do qual faz parte o Município de Chaves, vão 
ser transferidos estes serviços para o grupo “Águas de Portugal”, a 
curto/médio prazo; ------------------------------------------------- 
- Considerando que, a confirmar-se tal cenário, não é necessária a 
contratualização, pelo Município de Chaves, do serviço identificado 
em epígrafe; ------------------------------------------------------- 
- Considerando que, em vista a acautelar a posição do Município de 
Chaves no que concerne ao processo de transferência dos serviços 
para o grupo “Águas de Portugal”, importa rever algumas cláusulas do 
contrato, nomeadamente: prazo de execução do contrato, regime de 
denúncia, condições financeiras de execução do contrato, para que o 
Município de Chaves possa beneficiar de uma maior agilização no que 
concerne ao prazo de execução do contrato, seu regime de denúncia e 
redução de preços; ------------------------------------------------- 
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- Considerando que, em vista a acautelar a posição do Município de 
Chaves, ocorreu uma reunião no Gabinete do Diretor de Departamento 
de Coordenação Geral, a fim de se definir uma estratégia de atuação, 
passando, a entidade adjudicante, no contrato ora em apreciação, a 
beneficiar de uma maior agilização; -------------------------------- 
- Considerando que, na sequência da dita reunião, e de acordo com a 
estratégia definida pelo Município, o adjudicatário apresentou uma 
proposta de minuta de adenda ao contrato, atualmente, em vigor, 
permitindo, assim, uma maior agilização no que concerne ao prazo de 
execução do contrato, regime de denúncia e redução na tabela dos 
preços praticados pela entidade adjudicatária; --------------------- 
- Considerando que as condições apresentadas, pela entidade 
adjudicatária, para a alteração do contrato, são as expostas no 
quadro sinóptico infra: -------------------------------------------- 

Duração/renovação do 
contrato 

 
O presente contrato tem a duração de seis 
meses, findos os quais se renova 
automaticamente por períodos sucessivos de 
um mês. 
O presente contrato pode ser denunciado por 
qualquer das partes, mediante aviso prévio 
por escrito, com uma antecedência mínima de 
60 dias. 
 

Preços 

 
Designação 

 

 
Valor 

 
 
Serviço de impressão e 
envelopagem: Doc. A4 Imp. 
Env. Sobresc. Dl. 
 

0,0735 

 
Serviço de impressão e 
envelopagem: Doc. A4 Imp. 
Env. Fact. Fls. Seguin. 
 

0,0440 

 
Sistema informático: clientes 
com contrato – por 
contador/mês 
 

0,2282 

 
Sistema informático: preço 
por contador saneamento 
 

0,0590 

 
Comunicações mês 
 

443,00 

 
Modalidades: agentes 
 

0,2280 

 
Modalidades: bancos 
 

0,2100 
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Modalidades: CTT 
 

0,6050 

 
Modalidades: SIBS 
 

0,3780 

 
Modalidades: Payshop 
 

0,3350 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 
a) Que seja autorizada, pelo órgão executivo municipal, a 
modificação do contrato celebrado entre o Município de Chaves e a 
“EDP – Eletricidade de Portugal, S.A” da prestação de serviços de 
gestão comercial de água, saneamento e resíduos sólidos, nos termos 
do disposto nos artigos 311º e 312º do Código dos Contratos 
Públicos; ---------------------------------------------------------- 
b) Que seja aprovada a celebração da adenda ao contrato entre o 
Município de Chaves e a empresa “EDP – Eletricidade de Portugal, 
S.A” da prestação de serviços de gestão comercial de água, 
saneamento e resíduos sólidos, nos termos da minuta em anexo. ------ 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 16 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 
(Susana Borges) ---------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.20. -------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 

XI 
EMPRESAS MUNICIPAIS 

 
 

XII 
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 
 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
 
2.1. APROVAÇÃO DE ATA DE HASTA PÚBLICA DESTINADA À VENDA DE PRÉDIO 
URBANO – SOLAR DOS MONTALVÕES -, EM OUTEIRO SECO.  - PROPOSTA DE 
ADJUDICAÇÃO POR AJUSTE DIRETO DE PROPRIEDADE DO PRÉDIO. PROPOSTA Nº 
73/GAPV/2012. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Antecedentes --------------------------------------------------- 
1. Em reunião do Executivo Municipal de 21 de maio de 2012, foi 
deliberado, por unanimidade, alienar o seguinte prédio urbano 
integrado na esfera patrimonial privada do Municipio, mediante 
procedimento prévio à contratação, na modalidade de hasta pública: - 
Situação: Eiró - freguesia de Outeiro Seco; ------------------------ 
Inscrição Matricial: Artigo U-123º; -------------------------------- 
Descrição na CRP – 504/19870728. ----------------------------------- 
2. No prazo estipulado para a apresentação de propostas – 02 de 
julho de 2012 -, não deu entrada nos serviços administrativos 
municipais qualquer proposta para a aquisição do imóvel em epigrafe, 
tendo sido apresentada uma proposta à Comissão designada para a 
condução do procedimentos concursal, no dia da realização da praça, 
proposta essa que não reunia os requisitos necessários para ser 
admitida a concurso, designadamente pelo valor proposto ser 
claramente inferior ao valor base de licitação. -------------------- 
3. A Comissão designada para o efeito, elaborou documento – Ata de 
Hasta Publica –, dando conta da ocorrência, e a qual se anexa a esta 
proposta para os devidos efeitos. ---------------------------------- 
II – Justificação -------------------------------------------------- 
• Considerando que o procedimento anteriormente mencionado ficou 
sem efeito, não tendo sido apresentada nenhuma proposta que pudesse 
ser admitida a concurso; ------------------------------------------- 
• Considerando que o imóvel não está a ser utilizado pelo 
município e não se prevê que a autarquia dele venha a necessitar; -- 
• Considerando que a alienação deste património garantirá a 
arrecadação de receitas que poderão financiar projetos de relevante 
interesse municipal, neste momento de falta generalizada de liquidez 
financeira; -------------------------------------------------------- 
• Considerando, por último, que em conformidade com o previsto na 
alínea c), do nº 2, do artigo 81º, conjugado com o nº 2, do artigo 
105º, todos do D.L. nº 280/2007, de 7 de agosto, pode legalmente ser 
adoptado como procedimento de alienação o ajuste directo. ---------- 
III – Proposta em Sentido Estrito ---------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que 
adote deliberação no sentido de: ----------------------------------- 
a) Aprovar a “Ata da Hasta Pública destinada à venda de prédio 
integrado no património municipal – Solar de Outeiro Seco –“ e 
autorizar o município, na pessoa do seu Presidente ou substituto 
legal, a entabular institucionalmente diligências em vista a 
encontrar potenciais agentes interessados, a quem dirigir convite, 
para apresentação de proposta de aquisição do aludido imóvel, nos 
precisos termos do estabelecido no quadro legal em vigor sobre esta 
matéria; ----------------------------------------------------------- 
b) Que os convites que vierem a ser enviados, mencionem, 
expressamente, que a proposta a apresentar pelos potenciais 
interessados terá que respeitar, integralmente, as normas 
disciplinadoras da alienação, anteriormente aprovadas pelos 
competentes órgãos municipais; ------------------------------------- 
c) Por fim, caso as diligências adotadas obtenham o sucesso 
desejado, as condições de alienação acordadas serão sujeitas a 
sancionamento do executivo camarário em conformidade com o disposto 
na alínea f), do nº1, do Artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
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setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro. ----------------------------------------------------------- 
Chaves, 30 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
O Vice-presidente da Câmara, --------------------------------------- 
na ausência do Presidente ------------------------------------------ 
(Arq. António Cabeleira) ------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
o Ata de hasta pública. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.  
 
 
2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 12/DGF/2012. --- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
No seguimento da exposição apresentada pelo Sr. António Cardoso dos 
Santos, na qual responsabiliza o Município, pelos danos causados na 
subcave do seu estabelecimento, pela rotura de uma conduta de 
abastecimento de água. --------------------------------------------- 
Feitas as diligências necessárias pela companhia de seguros AXA, 
foram apurados prejuízos pelos quais o Município é responsável, no 
valor de 1 743,84€ (mil setecentos e quarenta e três euros e oitenta 
e quatro cêntimos). ------------------------------------------------ 
Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 
Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 
valor dos prejuízos indemnizáveis no mínimo 250€ (duzentos e 
cinquenta euros). -------------------------------------------------- 
Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 
250€ (duzentos e cinquenta euros), referente a franquia contratual, 
sendo o restante suportado pela seguradora. ------------------------ 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 16 de Julho de 2012 ---------------------------------------- 
A assistente Técnica ----------------------------------------------- 
(Em anexo respetivo processo) -------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
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 
2012.07.12. -------------------------------------------------------- 
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. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA REDE DE 
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DE PASSAGEIROS, NA ÁREA DA SEDE DO 
CONCELHO DE CHAVES (TUC) – ANÁLISE E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 15/DGF/2012. -------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I- Identificação das condições contratuais emergentes da 
celebração do contrato ora em apreciação: -------------------------- 
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1) Considerando que, em 26 de Novembro de 2009, veio a ser 
celebrado entre o Município de Chaves e a empresa Auto Viação do 
Tâmega, Lda. – adiante designada por concessionária – um contrato 
para a “Concessão, em Regime de Serviços Públicos, da Rede de 
Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros, na área da sede do 
Concelho de Chaves”; ----------------------------------------------- 
2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte 
integrante o estudo da viabilidade económico-financeira – 
demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem 
como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de 
exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do 
previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada; 
3) Considerando que decorre da cláusula 19ª do aludido contrato de 
concessão, a consagração de um sistema de equilíbrio e partilha de 
riscos e resultados da concessão, através da qual, em situação de 
procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves 
garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do 
volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada 
pela concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o 
Resultado Operacional do serviço; ---------------------------------- 
4) Considerando também que, da proposta apresentada pela 
concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a 
fórmula de cálculo da compensação a que se refere na alínea 
anterior, a qual prevê um valor máximo de compensação anual de 
145.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; --------------- 
5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em 
apreciação prevê um conjunto de obrigações por parte da 
concessionária, bem como a respetiva monotorização e acompanhamento 
por parte do Município de Chaves, designadamente as previstas nas 
cláusulas 11ª, 15ª, 18ª e 19ª, do contrato. ------------------------ 
II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de 
execução do contrato ora em apreciação: ---------------------------- 
1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da 
concessionária, registado no expediente geral em 30/5/2012 com o 
n.º6313, vieram a ser apresentados os documentos de prestação de 
contas referentes ao exercício de 2011, dos quais consta o valor da 
compensação financeira para o ano de 2011, a que alude a referida 
cláusula 19ª do contrato de concessão; ----------------------------- 
2) Considerando o valor máximo da compensação prevista na proposta 
apresentada pela concessionária é de 145.000,00€, no âmbito do 
contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração de 
resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício 
de 2011, encontra-se, previsto um valor, de 139.395,81€, em função 
dos valores apurados para os períodos de 1/1/2011 a 30/9/2011 e de 
1/10/2011 a 31/12/2011, e de acordo com os tarifários respetivamente 
aplicáveis; -------------------------------------------------------- 
3) Considerando que a concessionária apresentada, de forma 
autónoma, o valor de 139.395,81€, referente à reposição necessária 
para o equilíbrio da concessão, que resulta da correta aplicação da 
fórmula de cálculo prevista na competente proposta; ---------------- 
4) Considerando ainda que, do estudo de viabilidade económico-
financeiro apresentado pela concessionária, decorre uma previsão de 
“Custos com Pessoal”, num valor de 1500€/mês, referente a despesas 
com remunerações de um técnico superior afeto exclusivamente à 
concessionária, com experiência comprovada na área dos transportes. 
III - Do cumprimento defeituoso das obrigações pelo concessionário - 
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No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão 
celebrado, foram, até à presente data, detetadas as seguintes 
irregularidades: --------------------------------------------------- 
1- O “Plano anual de manutenção preventiva” do material circulante 
e dos demais equipamentos, previstos no n.º6 da Cláusula 10.ª, não 
foi submetido à aprovação do Município de Chaves; ------------------ 
2- O “Sistema inteligente de transportes” que equipa os autocarros 
(sistema de controlo da emissão de títulos de transporte), não 
disponibiliza ao Município de Chaves, em tempo real, informação 
sobre o número de títulos de transporte emitidos por paragem, linha 
e horário, como previsto no n.º9 da Cláusula 10.ª; ----------------- 
3- O serviço coordenador especificamente vocacionado para a gestão 
integrada dos serviços da concessão, não está a ser dirigido por um 
técnico superior com experiência comprovada na área dos transportes, 
como previsto na alínea a) do n.º2 da Cláusula 11.ª; --------------- 
4- Não foi implementado o “Sistema de Gestão da Qualidade e 
Segurança”, previsto no n.º1 da Cláusula 17ª; ---------------------- 
5- O pessoal afeto à concessão, quando em serviço, não se 
apresenta vestido com os uniformes aprovados, como previsto no n.º3 
da Cláusula 18.ª; -------------------------------------------------- 
6- A concessionária não procedeu à entrega mensal dos balancetes 
analíticos previstos no n.º2 do artigo 19.ª; ----------------------- 
7- Nos autocarros afetos à frota dos TUC, não foram instalados os 
equipamentos de vídeos previstos no requisito 4 do Anexo 3 do 
contrato de concessão celebrado. ----------------------------------- 
III- Da estratégia de atuação: ------------------------------------- 
Face ao exposto, tomamos a liberdade de sugerir ao vereador 
responsável pelo pelouro dos transportes, a ponderação da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
1- Após análise às contas referentes ao exercício económico de 
2011, apresentadas pela concessionária, e tendo em vista a reposição 
do equilíbrio do Resultado Operacional pela compensação financeira, 
a efetuar pelo Município de Chaves, no cumprimento do previsto na 
cláusula 19ª do contrato de concessão, dever-se-á ponderar as 
seguintes situações: ----------------------------------------------- 
a) No que respeita às irregularidades detetadas, identificadas na 
parte III da presente proposta, e considerando que a concessionária 
já se havia comprometido na análise de contas efetuadas no exercício 
de 2011, promover a reposição e regularização das deficiências 
apuradas, o Município reserva-se ao direito em, com recurso à 
cláusula 28º do Contrato de Concessão, aplicar, para o efeito, o 
regime sancionatório previsto no Código dos Contratos Públicos (nos 
termos do seu artigo 329º); ---------------------------------------- 
b) Face ao exposto, considerando o reiterado incumprimento das 
obrigações por parte da concessionária, dever-se-á promover a 
aplicabilidade do regime sancionatório previsto no artigo 28º do 
contrato celebrado, articulado com o artigo 329º do Código dos 
Contratos Públicos, aplicando, para o efeito, uma sanção pecuniária, 
traduzida em 20% do valor de compensação proposta (27.879,16€); ---- 
c) Neste contexto, o valor a considerar pelo Município no âmbito 
da aludida compensação financeira totaliza um valor de 111.516,65€ 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo que se solicita ao 
órgão executivo municipal a competente autorização para a assunção 
da despesa e respetivo pagamento, tendo a mesma enquadramento 
orçamental na rubrica económica despesa: 020210; ------------------- 
2- Submeta-se a presente proposta ao Vereador responsável pelo 
pelouro dos transportes, para apreciação, a qual, em caso de 
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concordância, deverá ser submetida a órgão executivo para a 
aprovação; --------------------------------------------------------- 
3- Por último, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação 
que vier a ser tomada pela Câmara Municipal, à empresa 
concessionária Auto Viação do Tâmega, Lda, para que a mesma exerça o 
mecanismo previsto nos termos do art.º. 100º e ss do Código do 
Procedimento Administrativo, para efeitos de audiência dos 
interessados, se assim o entender. --------------------------------- 
A chefe da DGFEP --------------------------------------------------- 
(Dra. Márcia Raquel B. Santos) ------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Abel Teixeira Peixoto, Eng.º civil) ------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
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 PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; N.º 4, DO ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, 
DE 30 DE DEZEMBRO – FORMAÇÃO CAM (CERTIFICADO DE APTIDÃO DE 
MOTORISTA). INFORMAÇÃO N.º 17/DGF/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 2, do artigo 22º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2011, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governo 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 4, 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 
3, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
3. De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 22º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro de 2010, 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 promover, pontualmente, acções 
de formação a ministrar aos seus colaboradores tendo em vista o 



                                                                F. 118 
                                                                  _____________________ 

 

aperfeiçoamento profissional e a actualização de conhecimentos 
indispensáveis à melhoria do seu desempenho profissional e a 
realizar durante o ano de 2012; ------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor do previsional em causa não ultrapassa 
os 5000€ pelo período de um ano; ----------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação de contratos de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste directo em regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos, e à medida que tais serviços se mostrem 
oportunos e indispensáveis; ---------------------------------------- 
4. Atendendo à natureza do objecto 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. 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 020215. ---------------------------------------------------- 
6. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 3, do 
artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, verifica-se, 
que não é obrigatório proceder-se à redução remuneratória, conforme 
o disposto no nº1 do artigo 19º do mesmo diploma legal. ------------ 
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 
2 e no n.º 4, do artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de prestação de serviços formação externa aos colaboradores 
dos serviços municipais a realizar durante o ano de 2012, 
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 
requisitos previstos no n.º 3, do artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31 de Dezembro. ------------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 8 de Agosto de 2012 ---------------------------------------- 
A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
Márcia Santos) ----------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.03. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO “FESTIVAL CHAVES 
UNDERGROUND – EUROCIDADE”, NO ÂMBITO DO PROJETO “EUROCIDADE CHAVES-
VERÍN II”. - ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 136/DDSTC/2012. ----------------------------- 
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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 ------------- 
4. 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. ------------------------------------------- 
5. 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. -------------------------------------------------------- 
6. 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 – Dos contratos de aquisição/prestação de serviços a celebrar --- 
7. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de 
aquisição/prestação de serviços referentes a segurança, publicação e 
material promocional para o evento “Festival Chaves Underground – 
Eurocidade”, no âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-Verín II”, a 
realizar dia 26 de agosto. ----------------------------------------- 
8. Sendo certo que o valor estimado dos contratos em causa não 
excede, respetivamente um os 200,00 (duzentos euros), outro os 
100,00 (cem euros), e um último os 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -------------------- 
9. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços 
em causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto em regime 
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
10. 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 dos próprios contratos. ----- 
11. 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 dos contratos. ----------------- 
12. 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 aquisição de 
serviços em causa têm cabimento orçamental, muito concretamente nas 
rubricas 020218 – Vigilância e Segurança; 0202170101 – Publicação 
Institucional; e 02021703 – Material Publicitário. ----------------- 
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 
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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 aquisição de serviços referentes a segurança, 
publicação e material publicitário para o evento “Festival Chaves 
Underground – Eurocidade”, no âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-
Verín II”, 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: 08 de agosto de 2012 --------------------------------------- 
(Vera Moura) ------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.6. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE 
SOFTWARE PARA O POSTO DE EMISSÃO DO CARTÃO DE EUROCIDADÃO, NO ÂMBITO 
DO PROJETO “EUROCIDADE CHAVES-VERÍN II”. - ARTIGO 26º, DA LEI N.º 
64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 
127/DDSTC/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 ------------- 
7. 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. ------------------------------------------- 
8. 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. -------------------------------------------------------- 
9. 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; -------------- 
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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 ----- 
13. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços de manutenção e assistência de 
software para o posto de emissão do cartão de eurocidadão, no âmbito 
do projeto “Eurocidade Chaves-Verín II”, para vigorar durante um 
ano. --------------------------------------------------------------- 
14. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa não 
excede os 1.500,00 (mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. ---------------------------------------------------- 
15. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto em regime 
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
16. 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. -------- 
17. 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. ------------------- 
18. 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 020219 – Assistência Técnica. ------------------------------ 
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 manutenção e assistência de 
software para o posto de emissão do cartão de eurocidadão, no âmbito 
do projeto “Eurocidade Chaves-Verín II”, para vigorar durante um 
ano, 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: 30 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
(Vera Moura) ------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.31. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.02. -------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.7. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; N.º 4, DO ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, 
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DE 30 DE DEZEMBRO – IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL (1 
EDIÇÃO). INFORMAÇÃO N.º 1/GPC/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 contratos de 
aquisição/prestação de serviços, a saber: -------------------------- 
a) Prestação de serviços para a Impressão de 20.000 exemplares da 
edição nº 47 do Boletim Municipal; --------------------------------- 
b) Prestação de serviços para a Distribuição de 10.000 exemplares da 
edição nº 47 do Boletim Municipal; --------------------------------- 
2. Sendo certo que o valor total estimado do contrato da alínea a) é 
de 1.250,00€ (mais Iva a 6%), e o valor da alínea b) é de 400,00€ 
(mais Iva a 23%), perfazendo o total de 1.650,00 (Mil seiscentos e 
cinquenta euros, acrescendo iva às respetivas taxas em vigor). ----- 
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste directo regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
4. Atendendo à natureza do objecto 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. Os contratos de aquisição de serviços em causa têm cabimento 
orçamental, muito concretamente nas seguintes rubricas: ------------ 
Impressão - 02 02 20 02 -------------------------------------------- 
Distribuição - 02 02 25 99 ----------------------------------------- 
6. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 3, do 
artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, verifica-se, 
que não é obrigatório proceder-se à redução remuneratória, conforme 
o disposto no nº1 do artigo 19º do mesmo diploma legal. ------------ 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
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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 Impressão e Distribuição do 
Boletim Municipal (1 edição), 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, 13 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Alexandra Monteiro) ----------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 

 
2.8. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA “TOPCON 
– GPT- 7005” SÉRIE 1Z0242 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ARQ.º RODRIGO MOREIRA DE 
26.07.2012. -------------------------------------------------------- 
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:--------------------------------------------------------- 
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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 contratar a aquisição de 
serviços de aferição/calibração de um equipamento de topografia, 
designadamente do equipamento “TOPCON – GPT- 7005” Série 1Z0242”, 
utilizado pelos Serviços de Topografia adstritos à Divisão de 
Ordenamento do território e Desenvolvimento Urbano.----------------- 
2. O valor total estimado para a realização dos serviços, de acordo 
com o orçamento fornecido pela empresa InlandGEO (doc. anexo), 
consultada por ser a representante em Portugal do equipamento em 
causa, é de 389,27€ (mais IVA à taxa de 23%).----------------------- 
3. Com vista à adjudicação da aquisição de serviços em causa irá ser 
lançada mão do procedimento ajuste direto, em regime simplificado, 
com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos 
Públicos.----------------------------------------------------------- 
4. Atendendo à natureza do objeto da aquisição de serviços em causa, 
constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em 
face dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do 
próprio contrato.--------------------------------------------------- 
5. A aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental, muito 
concretamente nas seguintes rubricas: 020203.----------------------- 
6. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 3, do 
artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, verifica-se que 
não é obrigatório proceder-se à redução remuneratória, conforme o 
disposto no nº1 do artigo 19º do mesmo diploma legal.--------------- 
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 contratação de 
aquisição de serviços de aferição/calibração de um equipamento de 
topografia, designadamente do equipamento “TOPCON – GPT- 7005” Série 
1Z0242”, utilizado pelos Serviços de Topografia adstritos à Divisão 
de Ordenamento do território e Desenvolvimento Urbano, 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 -------------------------------------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.30. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.30 ----------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 

 

2.9. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 26º, DA LEI Nº 64-B/2011, DE 30 DE 
DEZEMBRO – MONOBLOCOS DAS ESCOLAS INFORMAÇÃO Nº147/SE Nº55/2012. --- 
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 ----- 
1.1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços de locação de 3 salas de aulas e 1 
sanitário pré-fabricado – monoblocos, para colocação nas Escolas de 
Águas Frias, Caneiro e Valdanta, pelo período de 10 meses, com 
início no mês de Setembro de 2012 e término no mês de Junho de 2013. 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato é de 14.380,00 €.  --  
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto 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 
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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 
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 locação de 3 salas de aulas e 1 
sanitário pré-fabricado – monoblocos, para colocação nas Escolas de 
Águas Frias, Caneiro e Valdanta, pelo período de 10 meses, com 
início no mês de Setembro de 2012 e término no mês de Junho de 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, 23 de julho de 2012  ----------------------------------------  
A Técnica Superior  -------------------------------------------------  
(Tânia Oliveira)  ---------------------------------------------------  
DESPACHO DA DRA. LÍDIA PINTO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.02.- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.10. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ALUGUER DE PALCOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS. ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO 
INFORMAÇÃO DDSC Nº 152 SAC Nº 10/2012. ----------------------------- 
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 ------------- 
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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 contratos de prestação 
de serviços, para o aluguer e montagem de palcos, para a realização 
de Eventos que venham a decorrer, como sejam as atuações das bandas 
filarmónicas do nosso concelho, espetáculos com agrupamentos 
musicais de vários géneros, de dança, de teatro e outros. ---------- 
2. Considerando que se prevê que haverá 6 (seis) eventos que carecem 
de palco para a sua realização e que o valor médio estimado de 
aluguer e montagem dos mesmos é de 500,00€ (quinhentos euros), 
prefazendo uma despesa total de 3.000,00€ (três mil euros) com IVA 
incluído. ---------------------------------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação dos contratos 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. 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 na rubrica 02.02.08. ---- 
7. Por último, atendendo ao disposto na alínea c) do nº 3 do Artigo 
22º da Lei nº55-A/2010 de 31 de dezembro, o preço base estabelecido 
para os referidos contratos teve em conta uma redução remuneratório 
relativamente aos preços praticados no mercado, conforme o disposto 
no nº1 do art.º 19º do mesmo diploma legal. ------------------------ 
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 
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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 aquisição de serviços para o aluguer e montagem de 
palcos para a realização de eventos que carecem do mesmo, para 
vigorar durante o ano de 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 
sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------ 
1. O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação; 
2. Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 2 de Agosto de 2012 ---------------------------------------- 
O Assistente técnico ----------------------------------------------- 
(José Alberto da Conceição Ribeiro) -------------------------------- 
DESPACHO DA DRA. LÍDIA PINTO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.08.02.- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, 
Dr. Marcelo Caetano.  -----------------------------------------------  
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, NO USO DE PODERES 
DELEGADOS, DE 2012.08.06. ------------------------------------------ 
Concordo. 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. ----------------------------------------------------- 
 
 

XIII 
DIVERSOS 

 
 
1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO “REGULAMENTO GERAL DAS ZONAS DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E DAS ZONAS DE ACESSO AUTOMÓVEL 
CONDICIONADO” - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENG.º ABEL PEIXOTO DE 08.08.2012. ------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA----------------------------------------  
1.1. De acordo com as disposições combinadas previstas na alínea u) 
do nº 1, alínea f) do nº2 e na alínea a) do nº7, todos do artigo 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos 
órgãos dos municípios e das freguesias, compete à Câmara Municipal 
de Chaves deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e 
demais lugares públicos, criar, construir e gerir redes de 
circulação, de transportes, integrados no património municipal ou 
colocados, por lei, sob a administração municipal.------------------ 
1.2. Neste contexto, foi publicado em Diário da República, 2.ª série 
n.º 135, de 15 de Julho de 2011, o “Regulamento Geral das Zonas de 
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Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de Acesso de 
Automóvel Condicionado”, adiante designado por REAC.---------------- 
1.3. Considerando que: --------------------------------------------- 
- A Avenida dos Bombeiros Voluntários foi, no passado ano de 2011, 
objeto de uma intervenção que consubstanciou a requalificação da 
sinalização de trânsito e a construção de um parque de 
estacionamento de duração limitada - parque pago; ------------------ 
- O trânsito na Rua do Aljube, Rua Padre Joaquim Marcelino da 
Fontoura, Rua Coronel Bento Roma e Travessa Cândido dos Reis já está 
condicionado – à longa data - à circulação automóvel apenas de 
moradores e de operações de cargas e descargas; -------------------- 
- Atualmente, a Avenida Tenente Valadim e a Avenida dos Bombeiros já 
estão dotadas de parques de estacionamento pagos, cabendo a gestão à 
empresa Municipal GEMC, EM; ---------------------------------------- 
- Apesar destas medidas já estarem implementadas no terreno, as 
mesmas carecem de previsão no REAC; -------------------------------- 
- O Centro Histórico constitui um património de inegável interesse 
cultural, paisagístico e ambiental, que se torna necessário 
preservar e proteger. ---------------------------------------------- 
1.4. Entendem estes serviços ser necessário adaptar o REAC em vigor 
às alterações que surgiram desde a data em que foi elaborado.------- 
2. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito supra expostas, 
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
2.1. Que a presente proposta de alteração seja dispensada da 
apreciação pública prevista no artigo 118º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo DL nº 6/96, de 31 de janeiro, uma vez 
que as alterações sugeridas se destinam apenas a conformar o REAC 
com a realidade; --------------------------------------------------- 
2.2. Que, ao abrigo do disposto no 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, seja aprovada pelo Executivo Municipal, a seguinte 
proposta de alteração do n.º 1 do artigo53 39.º e do artigo54 45.º 
do REAC, representada também no cartograma em anexo: --------------- 

                                                           
53 Artigo 39.º- Delimitação (Redação atual) ------------------------- 
1 - A área sujeita a Acesso Automóvel Condicionado está delimitada 
na planta apresentada no Anexo II ao presente Regulamento e abrange 
os seguintes arruamentos: a) Escadinhas de D. Dinis; b) Ilha do 
Cavaleiro; c) Ladeira da Brecha; d) Largo de Caetano Ferreira; e) 
Largo do Cavaleiro; f) Largo Tenente Ferreira da Silva; g) Postigo 
das Caldas; h)Praça da República; i) Praça de Camões; j) Rua Bispo 
Idácio; k) Rua da Misericórdia; l) Rua da Ordem 3ª; m) Rua da 
Trindade; n) Rua de Alfândega Velha; o) Rua de Luís de Viacos; p) 
Rua de Santa Maria; q) Rua Direita; r) Rua do Poço; s) Rua do 
Postigo das Manas; t) Rua do Sal; u) Rua dos Gatos; v) Rua General 
Sousa Machado; w) Rua Padre Adolfo de Magalhães; x) Travessa da Rua 
Direita; y) Travessa das Caldas; z) Travessa de Alfândega Velha; aa) 
Travessa do Cavaleiro; ab) Travessa do Município; ac) Travessa 
General Sousa Machado. --------------------------------------------- 
2 - A área referida no número anterior é considerada uma Zona de 
Acesso Automóvel Condicionado para todos os efeitos legais, 
designadamente os previstos no Código da Estrada e legislação 
complementar. ------------------------------------------------------ 
54 Artigo 45.º - Delimitação (Redação atual) ------------------------ 
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“Alteração ao Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada e das Zonas de Acesso de Automóvel Condicionado 
(…)----------------------------------------------------------------- 
Artigo 39.º--------------------------------------------------------- 
Delimitação--------------------------------------------------------- 
1 – (…)------------------------------------------------------------- 
ad) Rua do Aljube;-------------------------------------------------- 
ae) Rua Padre Joaquim Marcelino da Fontoura;------------------------ 
af) Rua Coronel Bento Roma;----------------------------------------- 
ag) Travessa Cândido dos Reis.-------------------------------------- 
(…)----------------------------------------------------------------- 
Artigo 45.º--------------------------------------------------------- 
Delimitação--------------------------------------------------------- 
(…)----------------------------------------------------------------- 
j) Avenida Tenente Valadim;----------------------------------------- 
(…)----------------------------------------------------------------- 
m) Avenida dos Bombeiros.”------------------------------------------ 
2.3. Alcançado tal desiderato, deverá a proposta de alteração do 
regulamento em causa ser agendada para a próxima sessão da 
Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento por parte do 
citado órgão deliberativo do Município, no cumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A /2002 de 11 de Janeiro;----- 
2.4. Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada por 
parte da Assembleia Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, 
deverá proceder-se à publicação das alterações ao “Regulamento Geral 
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de 
Acesso de Automóvel Condicionado”, no cumprimento do disposto no 
artigo 91.º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro e ulteriores 
alterações, ou seja, através de edital afixado nos lugares de estilo 
durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão, bem como no 
Boletim da autarquia, no sítio institucional do Município, num 
Jornal Regional da área do Município e no Diário da República.------ 
À consideração Superior--------------------------------------------- 
DESPACHO DA SR.ª ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE 
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
08.08.2012. ---------------------------------------------------------  
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 proposta à consideração do Senhor Presidente, 
Dr. João Batista, com vista a exarar despacho de agendamento deste 
assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em vista a 
obtenção de uma deliberação conducente à aprovação da presente 
proposta.----------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada estão delimitadas nas 
plantas apresentadas no Anexo III ao presente Regulamento e abrangem 
os seguintes arruamentos: a) Avenida Pedro Álvares Cabral; b) Largo 
8 de Julho; c) Rua Cândido dos Reis; d) Rua da Maria Rita; e) Rua de 
Infantaria 19; f) Rua de Santo António; g) Rua dos Dragões; h) Rua 
Dr. Augusto Figueiredo Fernandes; i) Rua 1.º de Dezembro; j) Rua 
Tenente Valadim; k) Rua 25 de Abril; l) Terreiro de Cavalaria. ----- 
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2- Alcançado tal desiderato, deverá a proposta de alteração do 
regulamento em causa ser agendada para a próxima sessão da 
Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento por parte do 
citado órgão deliberativo do Município.----------------------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.08. ------------------------------------- 
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 
2012.08.08. -------------------------------------------------------- 
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. REGISTO DA MARCA “SABORES DE CHAVES”. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 
121/DDSTC/2012. ---------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 
A crescente valorização dos sabores e aromas tradicionais e 
consequente aumento da procura de produtos certificados com “bilhete 
de identidade”, devido à forte imagem de qualidade e genuinidade a 
eles associada, e a crescente acessibilidade das populações não 
rurais aos produtos tradicionais através da multiplicação dos pontos 
de venda, determinam uma demanda cada vez maior dos produtos e 
traços distintivos das regiões. ------------------------------------ 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
Considerando que as potencialidades decorrentes do rico património 
agroalimentar do concelho de Chaves estão subaproveitadas, devido a 
estrangulamentos ao nível da produção e em especial das diversas 
componentes de comercialização. ------------------------------------ 
Considerando que a identificação e implementação de um conjunto de 
estratégias e ações, tendo em vista a valorização dos produtos 
locais, que permitam ultrapassar os estrangulamentos existentes e 
maximizar as suas potencialidades é suscetível de contribuir para o 
impulso e crescimento da economia do concelho e da região. --------- 
Considerando a necessidade de reposicionar no mercado os produtos 
tradicionais flavienses dando-lhes uma imagem de qualidade e 
modernidade, capaz de gerar mais atratividade e competitividade. ---  
Considerando que a criação de uma marca única “Sabores de Chaves”, 
que seja utilizada pelos produtores de produtos agroalimentares que 
se pretendem apoiar, permitirá a introdução no mercado de uma marca 
ligada à promoção dos produtos regionais, sob a qual serão 
divulgados não só os produtos cujos nomes são passíveis de 
reconhecimento como IG (Indicação Geográfica), mas também todos 
aqueles que comprovarem qualidade passível de gerar mais-valias para 
o sector e região. ------------------------------------------------- 
Considerando que a valorização da imagem de marca “Sabores de 
Chaves” é capaz de dinamizar as atividades já instaladas e captar 
novos empreendedores, através de ganhos de competitividade no 
sector, favorecendo a promoção e acesso a canais de comunicação 
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conjuntos, bem como a implementação de estratégias de Marketing 
conjuntas. --------------------------------------------------------- 
Considerando que se a marca for registada no INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial), passa o seu titular a deter um 
exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros 
utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em 
produtos ou serviços idênticos ou afins (ou seja, o registo permite, 
nomeadamente, reagir contra imitações). ---------------------------- 
Considerando que o registo da marca no INPI garante a possibilidade 
de transmitir o registo ou de conceder licenças de exploração a 
favor de terceiros, a título gratuito ou oneroso. ------------------ 
2. PROPOSTA: ----------------------------------------------------- 
Face ao exposto, e considerando a marca “Sabores de Chaves”, como 
marca caracterizadora de todo um projeto, que visará o reforço da 
imagem e comunicação das empresas locais, através de um conjunto de 
ações concertadas, que permitam aumentar a notoriedade e 
comercialização dos seus produtos agroalimentares, propõe-se: ------ 
a) Efetuar com o apoio da DAF (Divisão de Administração e 
Fiscalização), o registo no INPI online, em nome do Município de 
Chaves, da marca mista (nome com imagem) “Sabores de Chaves” em 
anexo, nas classes de produtos: ------------------------------------ 
29 - Produtos alimentares de origem animal; legumes, frutos, 
produtos hortícolas comestíveis preparados para consumo, secos, em 
conserva ou processados; compotas, geleias, doces; óleos, 
margarinas, azeite e similares; leite e produtos lácteos. ---------- 
30 - Produtos alimentares de origem vegetal preparados para o 
consumo ou conserva; adjuvantes destinados a melhorar o gosto dos 
alimentos. --------------------------------------------------------- 
31 - Animais e plantas vivos; produtos da terra não preparados 
(hortícolas, agrícolas, florestais, grãos, sementes); frutos e 
legumes frescos. --------------------------------------------------- 
33 - Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). ---------------- 
b) Aprovação da assunção de encargos no valor de 190,00€ 
(100,00€/pedido que inclui uma classe + 30,00€/classe adicional) 
decorrentes do processo de registo da marca. ----------------------- 
c) Propõe-se ainda, caso a proposta que se anexa mereça 
concordância por parte de V. Exa., que a mesma seja encaminhada à 
próxima reunião de Câmara Municipal, para deliberação. ------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 10 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Cristiana Morais) ------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, NO USO DE PODERES 
DELEGADOS, DE 2012.07.23. ------------------------------------------ 
Visto. Concordo. 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. ----------------------------------------------------- 
 
 
3. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR NA FEIRA SEMANAL EM CHAVES. MARCELINO 
DE ALMEIDA RODRIGUES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 130/DDSTC/2012. ------- 
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O requerente acima supracitada, vem através do requerimento n.º 8404 
(Entrada no Expediente Geral) de 24/07/2012, solicitar a ocupação do 
espaço para a Feira Semanal de Chaves. ----------------------------- 
O pedido formulado enquadra-se no disposto do Dec-Lei 42/08 de 10 de 
Março. ------------------------------------------------------------- 
Relativamente à atribuição de tais lugares, de acordo com o 
preceituado no art.º 855 do Regulamento da Actividade de Comercio a 
Retalho exercida pelos Feirantes, é da competência desta autarquia.  
Depois de consultado a Planta Geral de atribuição de lugares na 
Feira de Chaves, constata-se não existir lugares disponíveis no 
recinto da Feira de Chaves. ---------------------------------------- 
Proposta de Decisão ------------------------------------------------ 
Face ao exposto, julga-se salvo melhor opinião, emitir parecer 
desfavorável ao pretendido pela proponente. ------------------------ 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves  27 de julho de 2012 ---------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Conceição Martins, Eng.ª) ----------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.31. ------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presente informação. A decisão que 
vier a ser adotada, sobre a matéria, deverá ser sujeita, nos termos 
gerais, à audiência dos interessados. Face ao quadro competencial em 
vigor, sobre a matéria, deverá este assunto ser agendado para a 
próxima reunião do Executivo Camarário. À consideração superior. --- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.02. -------------------------- 
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. ----------------------------------------------------- 
 
 

                                                           
55CAPÍTULO III Atribuição dos lugares de venda ---------------------- 
Artigo 8º Direito à atribuição de lugar ---------------------------- 
1. A atribuição de qualquer lugar na feira semanal, bem como o 
respectivo direito de ocupação, dependem de autorização emitida pela 
Câmara Municipal, a qual reveste carecer oneroso e precário, ficando 
condicionada pelas normas do presente regulamento e demais 
legislação aplicável. ---------------------------------------------- 
2. A atribuição de novos espaços de venda é feita mediante sorteio, 
por acto público, após manifestação de interesse do feirante. ------ 
3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, a Câmara 
Municipal aprovará uma planta de localização dos diversos sectores 
da feira, a qual se encontrará exposta em local a designar pelo 
órgão executivo camarário (CM), e donde constarão os seguintes 
elementos: --------------------------------------------------------- 
a) A disposição e áreas dos lugares a ocupar; ---------------------- 
b) Espécies de barracas a admitidas; ------------------------------- 
c) Zonas para estacionamento de viaturas e dependências de apoio ao 
seu funcionamento. ------------------------------------------------- 
4. Quando o titular do lugar fixo não ocupar o lugar que lhe está 
reservado até às oito horas da manhã do dia de feira, deverá o 
funcionário municipal em serviço na feira, atribuir esse lugar a 
outro feirante, observando, com as necessárias adaptações, os 
procedimentos revistos no artigo seguinte. ------------------------- 
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4. PROPOSTA PARA A ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA RUA DA FONTE DO 
LEITE, AV. MARECHAL CARMONA E ROTUNDA DE ACESSO À A24 – LUGAR: 
FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E VALDANTA - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENG.º ABEL 
PEIXOTO DE 03.08.2012. --------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
1.1. Na sequência da entrada em funcionamento dos lanços 1 e 2 da 
Rodovia de acesso ao Hospital, agora conhecidos como Av. Marechal 
Costa Gomes e Av. Júlio Montalvão Machado, foi solicitada a estes 
serviços a elaboração de uma proposta para a alteração da 
sinalização direcional e de código existentes na rotunda de acesso à 
A24, na Rua da Fonte do Leite e na Av. Marechal Carmona.------------ 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA -------------------------------- 
2.1. Tendo por base o diagnóstico efetuado no local, estes serviços 
consideram que, com a abertura deste novo acesso da A24 à cidade de 
Chaves, a Rua da Fonte do Leite sofreu um considerável incremento no 
volume de tráfego de passagem - para o qual não esta preparada - 
pelo que é urgente implementar medidas/ações que minimizem os 
impactos gerados.---------------------------------------------------
2.2. Neste contexto, face às condicionantes existentes no local 
objeto da pretensão e nos termos do “Regulamento de sinalização e 
Trânsito” e do “Código da Estrada” em vigor, propõe-se a 
implementação das seguintes medidas/ações, representadas nas peças 
desenhadas em anexo, cujos encargos com a sua realização se estimam 
em 1.250 € (IVA não incluído):-------------------------------------- 
- Proibição do acesso de veículos pesados à Praça dos Povos 
(veículos de mercadorias com mais de 3.500Kg ou veículos de 
passageiros com capacidade para o transportes de mais de 9 pessoas), 
reencaminhando-os para a EM 507;------------------------------------ 
- Proibição total das paragens e dos estacionamentos na Rua da Fonte 
do Leite, no troço compreendido entre a Av. Marechal Carmona e a Av. 
Júlio Montalvão Machado;-------------------------------------------- 
- Reformulação da sinalização direcional na rotunda de acesso à A24, 
no cruzamento entre a Rua da Fonte do Leite e a Av. Marechal Carmona 
e na rotunda entre esta e a Av. Heróis de Chaves.------------------- 
3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
3.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que se submeta a presente 
proposta à próxima reunião do órgão executivo camarário, tendo em 
vista a aprovação da “Proposta para a alteração da sinalização na 
Rua da Fonte do Leite, Av. Marechal Carmona e Rotunda de acesso à 
A24”, em conformidade com o preconizado.---------------------------- 
3.2. Caso a proposta técnica mereça homologação por parte do 
Executivo Municipal, deverá ser solicitado à Divisão de Gestão 
Financeira a verificação/confirmação do respetivo cabimento da 
despesa estimada para a realização da intervenção proposta.--------- 
3.3 Caso a despesa em causa tenha cabimento nos instrumentos de 
gestão financeira, sugere-se ao Senhor Vereador responsável pelo 
pelouro, Sr. Arq. Castanheira Penas, que determine os seguintes 
procedimentos:------------------------------------------------------ 
a) A publicitação da deliberação tomada pelo executivo municipal, 
mediante a afixação de editais no Edifício Paços do Concelho e nas 
Juntas de Freguesia de Santa Maria-Maior e Valdanta;---------------- 
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b) A divulgação da deliberação tomada às forças policiais sedeadas 
no Concelho, neste caso a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de 
Segurança Pública;-------------------------------------------------- 
c) A realização da obra pelos serviços da Divisão de Recursos 
Operacionais.------------------------------------------------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano --------------------------------------------- 
DESPACHO DA SR.ª ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DE 
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
03.08.2012. --------------------------------------------------------  
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 no sentido de submeter a presente 
proposta à consideração do Senhor Vereador, Arq. Castanheira Penas, 
para adoção da estratégia procedimental preconizada.---------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. 
MARCELO DELGADO, DE 2012.08.03. ------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
Á 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. ------------------------------------------------------ 
 
 
5. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO – LUGAR: CAMINHO 
PÚBLICO QUE LIGA A AVENIDA CONDE CARIA / CENTRO DE FORMAÇÃO AGRÁRIA 
ALVES TEIXEIRA, FREGUESIA DE VIDAGO - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENG.º 
GUILHERME TOMAZ DE 12.07.2012. ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ---------------
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
Através do requerimento registado no serviço de expediente geral com 
a referência n.º 4304, datado de 12-04-2012 o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Vidago, vem solicitar a colocação de sinais de 
trânsito no cominho público que liga a Avenida Conde Caria / Centro 
de Formação Agrária Alves Teixeira, com a indicação de paragem 
obrigatória em entroncamentos e cedência de passagem nos 
estreitamentos da faixa de rodagem.--------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA -------------------------------- 
2.1. Na sequência da visita efetuada ao local a que se reporta o 
pedido de colocação de sinalização vertical, constata-se o seguinte; 
• O caminho público, que liga a Avenida Conde Caria / Centro de 
Formação Agrária Alves Teixeira, possui uma faixa de rodagem com a 
largura média de 2,40 metros, sem sinalização vertical com a 
indicação de cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de 
rodagem e paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos.----- 
•A necessidade urgente de dotar o ramo de ligação Avenida Conde 
Caria / Centro de Formação Agrária Alves Teixeira de condições de 
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segurança a qualquer condutor de veículos que pretenda aceder á via 
com prioridade – Av. Conde Caria - e consequentemente a redução de 
sinistros.---------------------------------------------------------- 
2.2. De acordo com o disposto no ponto 1 do artigo 5.º do Código da 
Estrada, alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º44/2005, de 23 
de fevereiro, os locais que possam oferecer perigo para o trânsito, 
em que este deva obedecer a restrições especiais, ou sempre que se 
mostre aconselhável dar aos condutores quaisquer indicações úteis, 
devem possuir sinalização vertical na proximidade do local onde 
começam a vigorar as respetivas prescrições – prioridade de passagem 
-.------------------------------------------------------------------ 
2.3. Assim, face às condicionantes existentes no local objeto da 
pretensão e nos termos do “Regulamento de sinalização e trânsito” em 
vigor, propõe a implementação das medidas/ações, representadas nas 
peças desenhadas em anexo, cujos encargos com a aquisição de 
equipamento e a sua realização se estimam em 149,70 € (IVA não 
incluído):---------------------------------------------------------- 
• Colocação do Sinal, B5 - cedência de passagem nos estreitamentos 
da faixa de rodagem -.---------------------------------------------- 
• Colocação do Sinal, B6 - prioridade nos estreitamentos da faixa de 
rodagem -.---------------------------------------------------------- 
• Colocação do Sinal, B2 – paragem obrigatória em cruzamentos ou 
entroncamentos.-.--------------------------------------------------- 
3. PROPOSTA/DECISÃO ------------------------------------------------ 
3.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que se submeta a presente 
proposta à próxima reunião do órgão executivo camarário, tendo em 
vista a aprovação da proposta de colocação de sinalização vertical, 
em conformidade com o preconizado.---------------------------------- 
3.2. Caso a proposta técnica mereça homologação por parte do 
Executivo Municipal, deverá ser solicitado à Divisão de Gestão 
Financeira a verificação/confirmação do respetivo cabimento da 
despesa estimada para a realização da intervenção proposta.--------- 
3.3. Caso a despesa em causa tenha cabimento nos instrumentos de 
gestão financeira, sugere-se ao Senhor Vereador responsável pelo 
pelouro, Sr. Arq. Castanheira Penas, que determine os seguintes 
procedimentos:------------------------------------------------------ 
a) A publicitação da deliberação tomada pelo executivo municipal, 
mediante a afixação de editais no Edifício Paços do Concelho e na 
Junta de Freguesia de Vidago;--------------------------------------- 
b) A divulgação da deliberação tomada às forças policiais sedeadas 
na Freguesia de Vidago, neste caso á G.N.R – Guarda Nacional 
Republicana -;------------------------------------------------------ 
c) A realização da obra pelos serviços da Divisão de Recursos 
Operacionais.------------------------------------------------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano --------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. RODRIGO 
MOREIRA, DE 12.07.2012. -------------------------------------------- 
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 no sentido de submeter a presente 
proposta à consideração do Senhor Vereador, Arq. Castanheira Penas, 
para adoção da estratégia procedimental preconizada.---------------- 
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À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.23. ---------------- 
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
6. PROPOSTA PARA A COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NO 
ENTRONCAMENTO ENTRE A AVENIDA DA GALIZA, A RUA DO RAJADO E A RUA D. 
JERÓNIMO DE ATAÍDE – LUGAR: FREGUESIA DA MADALENA - INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO 
ENG.º ABEL PEIXOTO DE 16.07.2012. ---------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ---------------
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
1.1. Através de comunicação verbal dirigida a estes serviços 
municipais pela Secção de Trânsito da Polícia de Segurança Pública 
de Chaves, foi solicitada a colocação de dois sinais B2 (Stop – 
Paragem obrigatória) no entroncamento entre a Avenida da Galiza, a 
Rua do Rajado e a Rua D. Jerónimo de Ataíde.------------------------ 
1.2. Na sequência deste pedido, estes serviços procederam à 
elaboração de uma proposta técnica que visa dar resposta à 
pretensão.---------------------------------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA -------------------------------- 
2.1. Partindo do diagnóstico efetuado no local, estes serviços 
consideram que, apesar do entroncamento já estar equipado com 
sinalização luminosa (semáforos), a colocação da sinalização 
vertical solicitada é de todo indispensável para complementar a 
sinalização luminosa, quando esta se encontra fora de serviço, 
garantindo assim a segurança na circulação rodoviária.-------------- 
2.2. Assim, propõe-se a implementação das seguintes medidas/ações, 
apresentadas nas peças desenhadas em anexo: 
a) Colocação de dois sinais “B2” (Stop – Paragem obrigatória) na Rua 
do Rajado e na Rua D. Jerónimo de Ataíde, cujos encargos com a sua 
realização se estimam em 80 € (IVA não incluído);------------------- 
b) Reparação urgente da sinalização luminosa existente.------------- 
3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
3.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que se submeta a presente 
proposta à próxima reunião do órgão executivo camarário, tendo em 
vista a aprovação da “Proposta para a colocação de Sinalização 
Rodoviária no entroncamento entre a Avenida da Galiza, a Rua do 
Rajado e a Rua D. Jerónimo de Ataíde”, em conformidade com o 
preconizado. ------------------------------------------------------- 
3.2. Caso a proposta técnica mereça homologação por parte do 
Executivo Municipal, deverá ser solicitado à Divisão de Gestão 
Financeira a verificação/confirmação do respetivo cabimento da 
despesa estimada para a realização da intervenção proposta.--------- 
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3.3 Caso a despesa em causa tenha cabimento nos instrumentos de 
gestão financeira, sugere-se ao Senhor Vereador responsável pelo 
pelouro, Sr. Arq. Castanheira Penas, que determine os seguintes 
procedimentos:------------------------------------------------------ 
a) A publicitação da deliberação tomada pelo executivo municipal, 
mediante a afixação de editais no Edifício Paços do Concelho e na 
Junta de Freguesia da Madalena;------------------------------------- 
b) A divulgação da deliberação tomada às forças policiais sedeadas 
no Concelho, neste caso a Secção de Chaves da Polícia de Segurança 
Pública;------------------------------------------------------------ 
c) A realização da obra pelos serviços da Divisão de Recursos 
Operacionais.------------------------------------------------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano --------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. RODRIGO 
MOREIRA, DE 17.07.2012. -------------------------------------------- 
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 no sentido de submeter a presente 
proposta à consideração do Senhor Vereador, Arq. Castanheira Penas, 
para adoção da estratégia procedimental preconizada.---------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.08.03. ---------------- 
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
7. PROPOSTA PARA A COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NOS ACESSOS 
AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL DA ÁREA TERMAL DE CHAVES – 
LUGAR: FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENG.º ABEL 
PEIXOTO DE 17.07.2012. --------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ---------------
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------  
1.1. Através de comunicação verbal dirigida a estes serviços 
municipais pelo Sr. Vereador Arq. Castanheira Penas, foi solicitada 
a elaboração de um projeto de sinalização rodoviária para os acessos 
ao parque de estacionamento automóvel da área termal de Chaves (nas 
traseiras do Hotel Aquae Flaviae), que possibilite que a circulação 
automóvel de entrada e saída do parque se faça pelos dois acessos 
agora existentes - um a nascente e outro a poente - apenas com um 
sentido de circulação em cada.-------------------------------------- 
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1.2. Na sequência deste pedido, estes serviços procederam à 
elaboração de uma proposta técnica que visa dar resposta à 
pretensão.---------------------------------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA -------------------------------- 
2.1. Partindo do diagnóstico efetuado no local, estes serviços 
consideram o seguinte:---------------------------------------------- 
a) Com a conclusão da nova via de acesso poente, estão reunidas as 
condições para que o acesso rodoviário ao parque de estacionamento 
passe a ser permitido apenas pelo ramal nascente;------------------- 
b) Também com a entrada em funcionamento desta nova via de acesso 
poente, a circulação rodoviária de saída do parque deve ser efetuada 
apenas pelo novo ramal poente, ligando à Travessa da Azenha dos 
Agapitos;----------------------------------------------------------- 
c) Devem ser excluídas destas restrições as entradas e saídas de 
veículos de apoio aos estabelecimentos comerciais existentes nas 
traseiras do Hotel Aquae Flaviae e do Edifício “Golfinho”, quando 
comprovadamente circulem em operações de cargas e descargas.-------- 
2.2. Neste contexto, propõe-se a implementação das seguintes 
medidas/ações, apresentadas nas peças desenhadas em anexo, cujos 
encargos com a sua realização se estimam em 390 € (IVA não 
incluído):---------------------------------------------------------- 
a) Colocação de dois sinais “C1” (sentido proibido);---------------- 
b) Colocação de dois sinais “A16b” (Travessia de peões);------------ 
c) Colocação de um sinal “B5” (cedência de passagem nos 
estreitamentos da faixa de rodagem);-------------------------------- 
d) Colocação de um sinal “C9” (trânsito proibido a veículos com 
altura superior a 2 metros);---------------------------------------- 
e) Colocação de um sinal “D1e” (sentido obrigatório);--------------- 
f) Colocação de um painel “Modelo 19b” (exceto cargas e descargas);- 
g) Colocação de um espelho parabólico;------------------------------ 
h) Remoção do D1d () existente.------------------------------------- 
3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
3.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que se submeta a presente 
proposta à próxima reunião do órgão executivo camarário, tendo em 
vista a aprovação da “Proposta para a colocação de sinalização 
rodoviária nos acessos ao parque de estacionamento automóvel da área 
termal de Chaves”, em conformidade com o preconizado.--------------- 
3.2. Caso a proposta técnica mereça homologação por parte do 
Executivo Municipal, deverá ser solicitado à Divisão de Gestão 
Financeira a verificação/confirmação do respetivo cabimento da 
despesa estimada para a realização da intervenção proposta.--------- 
3.3. Caso a despesa em causa tenha cabimento nos instrumentos de 
gestão financeira, sugere-se ao Senhor Vereador responsável pelo 
pelouro, Sr. Arq. Castanheira Penas, que determine os seguintes 
procedimentos:------------------------------------------------------ 
a) A publicitação da deliberação tomada pelo executivo municipal, 
mediante a afixação de editais no Edifício Paços do Concelho e na 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior;---------------------------- 
b) A divulgação da deliberação tomada às forças policiais sedeadas 
no Concelho, neste caso a Secção de Chaves da Polícia de Segurança 
Pública;------------------------------------------------------------ 
c) A realização da obra pelos serviços da Divisão de Recursos 
Operacionais.------------------------------------------------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano --------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. RODRIGO 
MOREIRA, DE 17.07.2012. -------------------------------------------- 
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 no sentido de submeter a presente 
proposta à consideração do Senhor Vereador, Arq. Castanheira Penas, 
para adoção da estratégia procedimental preconizada.---------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.07.18. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.08.03. ---------------- 
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
8. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ALBERTO PIRES DOS SANTOS. INFORMAÇÃO 
N.º 78/GTF/2012. --------------------------------------------------- 
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 7737/12, datado de 
06-07-2012, em nome do Sr. Alberto Pires dos Santos, contribuinte 
n.º 150963378, a qual solicita a autorização para o lançamento de 
fogo-de-artifício no lugar de Cruzeiro, povoação de Bustelo, 
freguesia de Bustelo, deste concelho. ------------------------------ 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 11/08/2012 ----------------------------------------------------- 
08:00 – 08:15 h ---------------------------------------------------- 
Dia 12/08/2012 ----------------------------------------------------- 
00:00 – 01:00 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 respectiva Câmara 
Municipal ---------------------------------------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2011, vigorou de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 165/2011 de 19 de Abril). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
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O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro-florestais 
4.3.A – espaços agro-florestais comuns; ---------------------------- 
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 “Piroctecnia 
Barquense, LDA” (Declaração em anexo). ----------------------------- 
 A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por área 
agrícola devidamente cultivada (espaço rural) e baixa a moderada 
perigosidade (carta em anexo); ------------------------------------- 
A zona envolvente caracteriza-se por zonas de cultivo 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: ----------------------------------------- 
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 -------------------------------------------- 
Chaves, 16 de Julho de 2012 ---------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
Requerimento referido na informação supra; ------------------------- 
Declaração da firma “Pirotecnia Barquense, LDA.; ------------------- 
Extracto da planta de ordenamento do plano Director Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
Carta de perigosidade de incêndio florestal. ----------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.19. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.07.19. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Autorizo. A Reunião de Câmara para ratificação. --- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
19.07.2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
9. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. MANUEL FERNANDES PENEDONES. 
INFORMAÇÃO N.º 87/GTF/2012. ---------------------------------------- 
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 7959/12, datado de 
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12-07-2012, em nome do Sr. Manuel Fernandes Penedones, contribuinte 
n.º 128112549, a qual solicita a autorização para o lançamento de 
fogo-de-artifício no Recinto da Sr.a da Aparecida, povoação e 
freguesia de Sanjurge, deste concelho. ----------------------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 18/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 08:00 – 24:00 h ----------------------------------------------- 
Dia 19/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 00:00 – 02:30 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 respectiva Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2011, vigorou de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 165/2011 de 19 de Abril). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro florestais e 
subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns; ---------------- 
2. 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 “Paiol Fogo de 
Artificio, LDA.” (Declaração em anexo). ---------------------------- 
3. A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por 
área com vegetação herbácea (espaço rural) de baixa a moderada 
perigosidade (carta e fotos em anexo); ----------------------------- 
4. A zona envolvente caracteriza-se por rede viária e recinto com 
baixa perigosidade e por zonas de mato de altura elevada de elevada 
perigosidade (carta em anexo); ------------------------------------- 
5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de 
artifício, composta de diversas bombas presas à extremidade de uma 
cana (Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
1. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde 
será lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção 
de largura mínima não inferior a 50 metros; ----------------------- 
2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ---- 
4. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 
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segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 
florestais. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior -------------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.º Luis Filipe Brás) ------------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
• Requerimento referido na informação supra; -------------------- 
• Declaração da firma “Paiol - Fogo de Artificio, 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, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.23. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.23. -------------------------- 
Visto. Concordo. A Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
10. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. NADJA PRISCILA DOS SANTOS. 
INFORMAÇÃO N.º 88/GTF/2012. ---------------------------------------- 
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 8016/12, datado de 
12-07-2012, em nome da Sra. Nadja Priscila dos Santos, contribuinte 
n.º 263852770, a qual solicita a autorização para o lançamento de 
fogo-de-artifício no Largo 8 de Dezembro, povoação e freguesia de 
Vila Verde da Raia, deste concelho. -------------------------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário --------------- 
Dia 05/08/2012 ---------------------------------------------------- 
• 08:00 – 08:15 h ---------------------------------------------- 
• 10:30 – 11:30 h ---------------------------------------------- 
Dia 06/08/2012 ----------------------------------------------------- 
00:00 – 00:30 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). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 



                                                                F. 144 
                                                                  _____________________ 

 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.2 – espaços agricolas e 
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN); ----------- 
2. 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). -------------------------- 
3. 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); -------------------- 
4. A zona envolvente caracteriza-se por zonas de cultivo e solo 
urbano apresentando baixa perigosidade (carta em anexo); ----------- 
5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de 
artifício, composta de diversas bombas presas à extremidade de uma 
cana (Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
1. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde 
será lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção 
de largura mínima não inferior a 50 metros; ------------------------ 
2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ---- 
4. 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------- 
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, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.23. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.23. -------------------------- 
Visto. Concordo. Emita-se a respetiva certidão. A Reunião de Câmara 
para ratificação. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
23.07.2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
11. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. RUI MIGUEL GRILO TEIXEIRA. 
INFORMAÇÃO N.º 92/GTF/2012. ---------------------------------------- 
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 7907/12, datado de 
11-07-2012, em nome do Sr. Rui Miguel Grilo Teixeira, contribuinte 
n.º 246816066, o qual solicita a autorização para o lançamento de 
fogo-de-artifício no Largo do Santo Cristo, povoação de Casas de 
Monforte, freguesia de Águas Frias, deste concelho. ---------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:  
Dia 12/08/2012 ----------------------------------------------------- 
11:00 – 12:00 h ---------------------------------------------------- 
Dia 13/08/2012 ----------------------------------------------------- 
00:00 – 00:30 h ---------------------------------------------------- 
23:30 – 00:00 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 respectiva Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2011, vigorou de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 165/2011 de 19 de Abril). ----------------------- 
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 “Paiol Fogo de 
Artificio, LDA.” (Declaração em anexo). ---------------------------- 
A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por área 
com vegetação herbácea (espaço rural) de baixa a muito baixa 
perigosidade (carta e fotos em anexo); ----------------------------- 
A zona envolvente caracteriza-se por área agricola e habitacional de 
baixa a muito 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 
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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; --------------------------------------- 
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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
Requerimento referido na informação supra; ------------------------- 
Declaração da firma “Paiol - Fogo de Artificio, 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, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.23. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.23. -------------------------- 
Visto. Concordo. Emita-se a respetiva certidão. A Reunião de Câmara 
para ratificação. -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
23.07.2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
12. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ADAMASTOR DO NASCIMENTO GONÇALVES. 
INFORMAÇÃO N.º 93/GTF/2012. ---------------------------------------- 
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 8193/12, datado de 
18-07-2012, em nome do Sr. Adamastor do Nascimento Gonçalves, 
contribuinte n.º 177475706, o qual solicita a autorização para o 
lançamento de fogo-de-artifício no Largo da Capela da Nossa Senhora 
da Penha, povoação de Paradela de Monforte, freguesia de Paradela de 
Monforte, deste concelho. ------------------------------------------ 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 11/08/2012 ----------------------------------------------------- 
21:00 – 24:00 h ---------------------------------------------------- 
Dia 12/08/2012 ----------------------------------------------------- 
08:00 – 08:15 h ---------------------------------------------------- 
10:00 – 10:15 h ---------------------------------------------------- 
23:45 – 24:00 h ---------------------------------------------------- 
Legislação em vigor: ----------------------------------------------- 
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O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado 
ao disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 
de 14 de Janeiro, os quais se enumeram: ---------------------------- 
1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------ 
2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 
durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou 
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número 
anterior, está sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2011, vigorou de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 165/2011 de 19 de Abril). ----------------------- 
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 4.3 – espaços agro florestais e 
subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns; ---------------- 
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 
com vegetação herbácea de baixa a muito baixa perigosidade (carta e 
fotos em anexo); --------------------------------------------------- 
A zona envolvente caracteriza-se por área com vegetação arbustiva de 
elevado porte conferindo-lhe elevada 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
Requerimento referido na informação supra; ------------------------- 
Declaração da firma “A.M.Pirotécnica, LDA..; ----------------------- 
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Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
Carta de perigosidade de incêndio florestal; ----------------------- 
Fotos. ------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.23. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.07.23. -------------------------- 
Visto. Concordo. Emita-se a respetiva certidão. A Reunião de Câmara 
para ratificação. -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
23-07-2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
13. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. JOÃO CARLOS ALVES GARCIA. INFORMAÇÃO 
N.º 97/GTF/2012. --------------------------------------------------- 
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 8351/12, datado de 
23-07-2012, em nome do Sr. João Carlos Alves Garcia, contribuinte 
n.º 177475536, o qual solicita a autorização para o lançamento de 
fogo-de-artifício no Largo da Capela, povoação de Mairos, freguesia 
de Mairos, deste concelho. ----------------------------------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 18/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 16:00 – 20:00 h ----------------------------------------------- 
Dia 19/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 08:00 – 11:00 h ----------------------------------------------- 
• 16:00 – 22:00 h ----------------------------------------------- 
• 23:30 – 00:00 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). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.2 – espaços agrícolas e 
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN); ----------- 
2. O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 
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habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M.-
Pirotécnica, LDA.” (Declaração em anexo). -------------------------- 
3. A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por 
área com vegetação herbácea (espaço rural) de baixa perigosidade 
(carta e fotos em anexo); ------------------------------------------ 
4. A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola de baixa 
perigosidade e a cerca de 40 metros por área de incultos e 
povoamento de elevada a muito elevada perigosidade (carta em anexo); 
5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de 
artifício, composta de diversas bombas presas à extremidade de uma 
cana (Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
1. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde 
será lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção 
de largura mínima não inferior a 50 metros; ------------------------ 
2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ---- 
4. 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
• Requerimento referido na informação supra; -------------------- 
• Declaração da firma “A.M.-Pirotécnica, LDA”; ------------------ 
• Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
• Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------ 
• Fotos. -------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.07.30. ----- 
Visto. Concordo. Proponho ao Sr. Presidente que submeta o presente 
assunto à próxima reunião de câmara para deliberação. -------------- 
DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA, 
NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2012.08.23. -------------------------- 
Visto. Concordo. A Reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
 
 
14. REQUERIMENTO EM NOME DA FABRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE TORRE 
DE ERVEDEDO. INFORMAÇÃO N.º 103/GTF/2012. -------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8707/12, datado de 
02-08-2012, em nome da Fábrica de Ervededo, contribuinte n.º 
502211512, o qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-
de-artifício no Lugar do Santuario do São Caetano, povoação do 
Couto, freguesia de Ervededo, deste concelho. ---------------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 11/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 19:00 – 19:15 h ------------------------------------------------ 
Dia 12/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 07:00 – 07:15 h ------------------------------------------------ 
• 13:00 – 13:30 h ------------------------------------------------ 
• 15:00 – 15:30 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, 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). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 5 – espaços 
culturais e naturais, na categoria 5.2 - espaços de usos 
diversificados; ---------------------------------------------------- 
2. O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico, tecnicamente 
habilitados para este fim, conforme declara a firma “Paiol – Fogo de 
Artificio” (Declaração e credencial em anexo ao presente 
requerimento); ----------------------------------------------------- 
3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício encontra apresenta 
baixa perigosidade (ver fotos em anexo); --------------------------- 
4. Na zona envolvente a perigosidade é baixa sendo este 
caraterizado pela area do santuario devidamente limpo e por area 
ardida no ano de 2010 (fotos em anexo); ---------------------------- 
5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo-de-
artifício, composta de diversas bombas presas à extremidade de uma 
cana (Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo-de-artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
1. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ----- 
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3. 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
• Requerimento referido na informação supra; --------------------- 
• Declaração da firma “Paiol – Fogo de Artificio”; --------------- 
• Credencial da firma “Paiol – Fogo de Artificio”; --------------- 
• Extracto da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.06. -------------------------------------------------------- 
Autorizo nos termos propostos na informação. A Reunião de Câmara 
para ratificação. -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 
06.08.2012. -------------------------------------------------------- 
 
 
15. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. LUÍS MIGUEL BARBOSA DO NASCIMENTO. 
INFORMAÇÃO N.º 104/GTF/2012. --------------------------------------- 
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 8717/12, datado de 
02-08-2012, em nome da Sr. Luis Miguel Barbosa do Nascimento, 
contribuinte n.º 156698390, o qual solicita a autorização para o 
lançamento de fogo-de-artifício no Lugar Largo da Igreja, povoação 
de Travancas, freguesia de Travancas, deste concelho. -------------- 
O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 25/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 11:00 – 12:00 h ------------------------------------------------ 
• 22:00 – 22:15 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). ----------------------- 
Parecer: ----------------------------------------------------------- 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
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1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.2 – espaços agrícolas e 
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN), conforme 
planta apresentada pelo requerente; -------------------------------- 
2. 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 “Paiol – Fogo de 
Artificio – Rui Aires” (Declaração em anexo). ---------------------- 
3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício encontra-se com 
reduzida vegetação apresentando baixa perigosidade (ver fotos em 
anexo); ------------------------------------------------------------ 
4. A zona envolvente caracteriza-se por áreas agrícolas devidamente 
agricultadas (áreas de cereais apresentando baixa a muito baixa 
perigosidade – ver fotos em anexo); -------------------------------- 
5. A área florestal mais próxima, a Norte da zona de lançamento, 
dista aproximadamente 40 metros apresentando algum sub coberto de 
média dimensão; ---------------------------------------------------- 
6. 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: ----------------------------------------- 
1. 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; ------------------------ 
2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ----- 
4. 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
• Requerimento referido na informação supra; --------------------- 
• Declaração da firma “Paiol – Fogo de Artificio”; --------------- 
• Credencial da firma “Paiol – Fogo de Artificio”; --------------- 
• Extracto da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.07. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. A 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. ------------------------------------------------------ 
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16. REQUERIMENTO EM NOME DO SRA. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO. 
INFORMAÇÃO N.º 105/GTF/2012. --------------------------------------- 
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 8691/12, datado de 
01-08-2012, em nome da Sra. Maria de Fátima Araújo Cardoso, 
contribuinte n.º 227699440, o qual solicita a autorização para o 
lançamento de fogo de artificio no largo da festa, povoação e 
freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, deste concelho. ---------- 
O fogo de artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 
Dia 26/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 08:00 – 08:30 h ------------------------------------------------ 
Dia 27/08/2012 ----------------------------------------------------- 
• 00:00 – 00:30 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 29 º 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, durante o período crítico, a 
utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 
que não os indicados no número anterior, está sujeita à autorização 
prévia da respectiva Câmara Municipal. ----------------------------- 
3 – O período crítico, no ano de 2012, vigora de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Portaria 196/2012 de 22 de Junho). ----------------------- 
Parecer ------------------------------------------------------------ 
Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 
Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 
1. local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
agrícolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro florestais e 
subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns; ---------------- 
2. fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 
não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 
tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 
“Paiol-Fogo de Artificio” (Declaração e credencial anexo ao presente 
requerimento); ----------------------------------------------------- 
3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por 
áreas de restolho com baixa perigosidade (fotos em anexo); --------- 
4. A cerca de 35 metros deparamo-nos com áreas de inculto 
conferindo a esta área elevada perigosidade ( fotos em anexo); ----- 
5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de 
artifício, composta de diversas bombas presas à extremidade de uma 
cana (Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 
Notícias, Porto). -------------------------------------------------- 
Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do 
fogo-de-artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 
condições que se enumeram: ----------------------------------------- 
1. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde 
será lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção 
de largura mínima não inferior a 50 metros; ------------------------ 
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2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 
ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ---------------- 
3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ----- 
4. 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 Luis Filipe Brás) ------------------------------------------ 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------------------------- 
Anexo: ------------------------------------------------------------- 
• Requerimento referido na informação supra; --------------------- 
• Declaração da firma “Paiol- Fogo de Artificio”; ---------------- 
• Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 
referidos nesta informação; ---------------------------------------- 
• Fotos. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA, DE 
2012.08.07. -------------------------------------------------------- 
A 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. ------------------------------------------------------ 
 
 

XIV 
ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA 

(Art.º83, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
e ulteriores alterações) 

 
 
1. PEDIDO DE VISTORIA TÉCNICA - CÉSAR TORRES FÉLIX - PEDIDO DE 
VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE - RUA DE SANTO ANTÓNIO Nº 82/84 
– SANTA MARIA MAIOR. ----------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo 
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre 
o assunto identificado em epígrafe. --------------------------------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução 
do referido assunto. -----------------------------------------------  
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
1 - INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 
Geral com o nº 1924/12, em 10-08-2012, esta Autarquia foi alertada 
para a situação de que um edifício situado na rua de Santo António, 
em frente à Ladeira da Brecha ameaça ruir, havendo perigo de 
derrocada para a via pública.--------------------------------------- 
2-PARECER----------------------------------------------------------- 
2.1-Da identificação do edifício e seu proprietário ---------------- 
O edifício que ameaça ruir, colocando em perigo pessoas e bens, 
situa-se na rua de Santo António, com os números de polícia, 82 e 
84, sendo propriedade do Srº César Torres Félix, e encontra-se 
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inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o 
artigo 108º -------------------------------------------------------- 
O imóvel é constituído por três pisos: Rés-do-chão, 1º Andar e Águas 
Furtadas, com a área registada de Superfície coberta de 28 m2. ----- 
2.2-Do estado de conservação do imóvel ----------------------------- 
Após deslocação ao local acompanhada pela Engª Fernanda Maria Duro 
Borges Serra, a exercer funções na Divisão de obras públicas e do 
Engº Sílvio José Sevivas Silva, a exercer funções no Gabinete de 
Proteção Civil, com vista a verificar as suas condições de 
segurança, somos a informar: --------------------------------------- 
a) O mirante do imóvel, o qual constituí as Águas Furtadas do 
mesmo, encontra-se inclinado, sendo visível à vista desarmada, para 
quem desce a Ladeira da Brecha, apresentando elementos construtivos 
em risco eminente de desmoronamento, podendo alguns deles como as 
telhas, caleira e beiral serem projetados para a via pública no 
decorrer da ruina do imóvel. --------------------------------------- 
b) A proprietária do café, contiguo ao imóvel que ameaça ruir 
possui licença para uso de esplanada, encontrando-se duas mesas e 
oito cadeiras situadas precisamente na extensão do passeio que 
confronta com o prédio que ameaça ruir. ---------------------------- 
c) Caixilharias degradadas com vidro simples. --------------------- 
2.3-Das medidas preventivas aplicadas ------------------------------ 
Como medida cautelar foi vedado o passeio na largura do imóvel, 
propriedade do Srº César Torres Félix, com vedação amovível e 
retirada a esplanada nessa zona. ----------------------------------- 
2.4-Enquadramento Legal -------------------------------------------- 
2.4.1-Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16/12 e ulteriores alterações (RJUE), as edificações 
devem ser objeto de obras de conservação pelo menos uma vez em cada 
período de oito anos, devendo o proprietário, independentemente 
desse prazo, realizar todas as obras necessárias á manutenção da sua 
segurança, salubridade e arranjo estético. ------------------------- 
2.4.2-Por outro lado, no mesmo comando normativo, é estatuído a 
favor da Câmara Municipal o poder/dever de, oficiosamente ou a 
requerimento de qualquer interessado, ordenar a demolição total ou 
parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a 
saúde pública e para a segurança das pessoas. ---------------------- 
2.4.3-Sendo certo que tal decisão administrativa, consubstanciada na 
determinação unilateral, pela Administração Municipal, de tal ordem 
de demolição - total ou parcial – das construções deverá, regra 
geral, ser fundamentada nos seguintes pressupostos basilares: ------ 
a)A edificação/construção ameaçar ruína ou oferecer perigo para a 
saúde pública e para a segurança das pessoas e bens;---------------- 
b)Promoção de prévia Vistoria a realizar por três técnicos a nomear 
pela Câmara Municipal;---------------------------------------------- 
c)Prévia notificação do ato que determinar a realização da referida 
vistoria e dirigida ao proprietário do imóvel, mediante carta 
registada expedida com, pelo menos, sete dias de antecedência. ----- 
2.4.4-Tudo, nos termos das disposições combinadas previstas nos 
artigos 89º e 90º do RJUE.------------------------------------------ 
2.4.5-Acrece, todavia, que as formalidades acima enunciadas nas 
alíneas b) e c) do número anterior, podem ser preteridas, quando 
exista risco iminente de desmoronamento ou grave perigo para a saúde 
pública, nos termos previstos na Lei para o estado de necessidade.-- 
2.4.6-Ora, na situação individual e concreta do imóvel em 
apreciação, e de acordo com os elementos probatórios já recolhidos e 
que já justificaram a adoção de medidas preventivas identificadas 
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nos pontos 2.4.2 e 2.4.3, o mesmo evidenciava, inequivocamente, a 
possibilidade de imediato desmoronamento, particularmente, no que 
concerne às Águas Furtadas e respetiva cobertura registando-se 
fundado receio de projeção dos seus elementos construtivos, 
nomeadamente telhas e madeiras, para a via pública56. --------------- 
2.4.7-Colocando, assim, em perigo a segurança de pessoas e bens que, 
regularmente, utilizam tal artéria da cidade – rua de Santo António 
-, artéria localizada do Centro Histórico e que regista, 
diariamente, nesta época do ano, um fluxo adicional de circulação.-- 
Assim, considerando as razões de facto e de direito, acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal que 
adote deliberação no sentido de: ----------------------------------- 
a) Determinar a demolição parcial das Águas Furtadas e respetiva 
cobertura que integram o imóvel em apreciação, localizado na Rua de 
Santo António, nº 82 e nº 84, propriedade do Senhor César Gomes 
Félix, devendo este dar início às respetivos trabalhos, no prazo 
máximo de 5 dias contados a partir da data de expedição da presente 
notificação, a qual deve revestir a forma pessoal;------------------ 
b) Considerando o risco iminente de desmoronamento de tal parte da 
edificação, colocando, tal situação, em crise a segurança de pessoas 
e bens, bem como a saúde pública, dever-se-ão dispensar, no caso em 
apreciação, as formalidades previstas no artigo 90º do RJUE, nos 
termos do disposto no seu nº 7, dispensando-se, entre outras, face à 
urgência indissociável à execução imediata de tais obras de 
demolição, a realização de vistoria prévia regulada em tal 
disposição legal;--------------------------------------------------- 
c) Os trabalhos de demolição ora determinados deverão ser 
concluídos no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da 
notificação prevista na anterior alínea a), tanto mais que o imóvel 
em crise não se encontra habitado, não sendo necessário proceder à 
aplicação da figura do despejo administrativo prevista no artigo 92º 
do RJUE; ----------------------------------------------------------- 
d) Caso o proprietário do imóvel em causa não venha a dar início às 
obras que lhe venham a ser, administrativamente, determinadas – 
obras de demolição parcial – nos termos do citado artigo 89º, ou não 
as conclua dentro do prazo máximo - 15 dias- fixado, deverá a Câmara 
Municipal proceder à sua execução coerciva, tomando, para o efeito, 
posse administrativa do dito imóvel e para o fim em vista – execução 
imediata das respetivas obras-, aplicando, sobre a matéria, o 
disposto nos artigos 107º e 108º do RJUE, designadamente a imputação 
de todas as despesas realizadas com a execução coerciva de tais 
obras ao respetivo proprietário; ----------------------------------- 
e) Por último, considerando a urgência na tomada de deliberação ora 
sugerida, pela Câmara Municipal, e não sendo, administrativamente, 
possível a convocação de reunião extraordinária do aludido órgão, no 
prazo legalmente fixado, para o efeito, mais se sugere que este 
assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária da Executivo, 
a ter lugar no dia de hoje, ao abrigo do artigo 83º da Lei nº 
169/99, de 18/09 e ulteriores alterações, procedendo-se, 
sequencialmente e de imediato, à notificação do proprietário do 

                                                           
56 Sugere-se que os Serviços Técnicos da Câmara Municipal, com 
caráter preventivo, procedam a uma avaliação relativamente ao estado 
de conservação das demais edificações localizadas na rua de Santo 
António, particularmente, as adjacente a este imóvel, em vista à 
ponderação da aplicação das medidas previstas no artigo 89º do 
RJUE.--------------------------------------------------------------- 
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imóvel, de acordo com a decisão administrativa que vier a ser 
determinada, sobre a matéria --------------------------------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
sobre a matéria. --------------------------------------------------- 
À consideração Superior. Chaves, 13 de agosto de 2012. Conceição 
Fernandes Rei, Engª.------------------------------------------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.08.13. ------------------------------------- 
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 
2012.08.13. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À Reunião de Câmara, ao abrigo do artigo 83º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
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 quarenta minutos, para constar 
se lavrou a presente acta, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, 
redigi e vou assinar, junto do Presidente. ------------------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                                                             
__________________________ 


