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responsável pelo espaço,
disponibiliza já informação
de caracterização do
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concelho, informação
estatística, toponímia da
cidade de Chaves, rede
viária, entre outras.

Aquando da abertura
deste espaço “agradável
e atractivo no centro da
cidade”, o autarca
mostrou-se satisfeito, já
que “os jovens do
concelho têm agora mais
condições para poderem
competir com outros de
diferentes pontos do
país”.
As lojas “Ponto Já”
são espaços públicos
em que os jovens
passam a ter acesso a
um vasto conjunto de
informação, como
oportunidades de estudo

e de trabalho em
Portugal e no
estrangeiro, projectos e
concursos, formação,
voluntariado, tempos
livres, turismo juvenil,
imprensa, entre outras
matérias.
Estas lojas promovem
o aconselhamento aos
jovens, permite o acesso
à Internet (banda larga) e
a utilização de
equipamento informático,
além de serem dotadas
de salas de estudo,
biblioteca, mediateca e
serviço de apoio.
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Milhares de pessoas saíram à rua
contra a desclassificação das Urgências

A população concentrouse no Jardim das Freitas e
numa marcha lenta
atravessou a ponte romana
e rumou à fronteira de Vila
Verde da Raia, onde o
trânsito esteve bloqueado
durante mais de duas horas.
A este protesto juntou-se
gente dos seis concelhos do
Alto Tâmega acompanhada
dos respectivos autarcas,
bem como 121 instituições e
associações de Chaves.
Como forma de
contestação, a população
empunhou várias bandeiras
pretas e cartazes com palavras
de ordem como “Senhor
Ministro, tirem-nos tudo e
venham morar para este
paraíso!”.
No seu discurso, em
defesa da sua qualidade de

vida dos cidadãos de
Chaves e do Alto Tâmega,
o presidente da Câmara
convidou e desafiou os
elementos da Comissão
Técnica e o Senhor Ministro
da Saúde a visitar-nos,
percorrer os mais diversos
acessos e as mais remotas
estradas e caminhos.
Teriam assim, no entender
de João Batista, “a
oportunidade de testar no
terreno o trabalho produzido
a régua e esquadro nos
gabinetes”. Para o autarca
flaviense, “uma especial
atenção do Estado a esta
Cidade, Concelho e Região
é um acto de justiça”.
“Queremos, simplesmente,
que haja justiça nas
decisões”, concluiu o edil.
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“Sabores e Saberes de Chaves” foi um sucesso

Milhares de pessoas visitaram o certame

Durante os três dias do
certame, que contou com 40
expositores, foram vendidos mais
de 450 Kg. de folar, 11000
unidades de pasteis e seis
toneladas de fumeiro, das quais
cinco de enchidos.
Para além de promover os
produtos candidatos a Indicação
Geográfica Protegida (IPG), entre
os quais o fumeiro, o folar e pastel
de Chaves, a batada de Trás-osMontes e a couve penca de
Chaves, o certame pretendeu
dinamizar a criação de
microempresas, uma forma de
revitalizar a economia local.
Para a autarquia, esta Mostra que decorreu no Pavilhão
Gimnodesportivo - foi um êxito a
três níveis: A julgar pela adesão
dos flavienses, população de
outras regiões do Norte do país,
bem como dos nossos vizinhos da
Galiza; Ao nível da procura dos
produtos ali expostos, uma vez
que os 40 expositores
manifestaram-se absolutamente
satisfeitos; bem como no que diz
respeito à animação do evento.
Os 15 grupos locais tiveram
oportunidade de actuar e ainda
dois grupos convidados.
Segundo o Presidente da
Câmara, “a autarquia encontrou o
figurino e o desafio é melhorá-lo
nos próximos anos para ganhar
sustentabilidade económica”.
João Batista adianta ainda que
a Câmara vai reservar um espaço

Graça Morais
Exposição de
pintura
Biblioteca
Municipal de Chaves
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permanente nos Mercados
Municipais de Chaves e Vidago
para a venda de produtos
gastronómicos locais durante
todo o ano.
Outra novidade desta edição
foi o “Fim-de-semana
Gastronómico”. Os restaurantes
da cidade associaram-se à
iniciativa, oferecendo nas suas
ementas, ao longo do fim-desemana, pratos típicos
regionais.

De 16 de Março a 20 de
Abril, a Biblioteca Municipal
de Chaves vai acolher uma
exposição de pintura e
desenho de Graça Morais,
sob o mote “Silêncios”, uma
organização da Associação
Chaves Viva / Câmara
Municipal de Chaves. A

inauguração terá lugar no
dia 16, pelas 18h30.
Graça Morais nasceu em
1948, em Vieiro, Trás-osMontes. É Licenciada em
Pintura, pela Escola
Superior de Belas Artes do
Porto. Vive e trabalha em
Lisboa e no Vieiro.
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Jovens Voluntários contribuíram
para a redução do número de
incêndios florestais no concelho

Nos dias 28 de Março e 4 de Abril

“Mercadinho do Folar”

No último triénio, a aposta
nos “Mercadinhos” de
produtos tradicionais tem
criado um pólo de
dinamização desta infraestrutura, que poderá recriar
e consolidar hábitos de
consumo da população. À
sua disposição, nas duas

Mercado
do
Fumeiro

Quartas-feiras que precedem
a Páscoa, os flavienses
encontrarão um vasto
conjunto de iguarias, das
quais se destaca o Folar de
Chaves, produto que se
encontra em processo de
certificação.

Segundo os dados
apurados no final projecto,
foram estes jovens
voluntários que deram o
primeiro alerta em 64% do
total de ocorrências
registadas no Município
durante aquele período,
traduzindo-se na diminuição
de 82% de área ardida,
comparativamente com a
média registada nos últimos
cinco ano.
Deste modo, os resultados
apurados permitem concluir
que o programa - da
responsabilidade do
Município, em parceria com o
Instituto Português da
Juventude - superou todos os
objectivos inicialmente

propostos.
Recorde-se que os 50
jovens (com idades
compreendidas entre os 18 e
30 anos) estiveram
localizados em pontos
estratégicos (anteriormente
definidos no Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra
Incêndios), para vigiar a área
florestal.

Entrega de certificados

Cozinhas Regionais

A riqueza gastronómica
da nossa região, aliada à
crescente procura dos
chamados produtos
tradicionais, exige uma
adaptação dos recursos
humanos e das condições

físicas e higio-sanitárias
existentes, no sentido de
garantir as condições
adequadas ao quadro
legislativo e à crescente
exigência dos consumidores.
Nesse sentido, a
autarquia criou o Gabinete
de Apoio às Iniciativas
Locais - que funciona no
antigo Magistério Primário com intuito de proporcionar
apoio processual e técnico
aos interessados na
instalação de uma cozinha
regional.

O autarca agradeceu a
todos os jovens o
empenhamento e dedicação
a esta causa, bem como os

resultados obtidos. Este
Verão, a Câmara prevê dar
continuidade a este projecto.
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4ª edição de 26 de Maio a 3 de Junho

“Flávia Criativa” novamente de regresso
Uma obra do pintor
flaviense Nadir Afonso está
na base do cartaz
promocional do certame,

Entre outros objectivos,
este evento visa incentivar
o espírito inovador e
criativo, divulgar alguns dos
protótipos desenvolvidos
pelos alunos da EPC e
também dar a conhecer o
resultado da criatividade,
quando posta ao serviço da
sociedade.
Para além da presença de
inventores espanhóis, a
organização ultima esforços no
sentido de garantir a presença
de criativos de outros países
da Europa.
É a internacionalização da
“Flávia Criativa” que vai ainda
incorporar nestas jornadas
uma vertente I&D (Inovação e
Desenvolvimento). Para isso,
endereçou o convite de
participação a diversas
universidades e instituições
ligadas a esta área.
Durante a apresentação
do certame, o Directorexecutivo da EPC salientou
o empenhamento que a
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escola tem posto neste
projecto, bem como a
cooperação institucional que
tem existido, que permite a
realização desta iniciativa.
João Miranda Rua salienta
que este ano a fasquia está
mais elevada, no entanto
mostra-se confiante do
sucesso da exposição.
No seu discurso, o
Presidente da Câmara teceu
palavras de elogio ao
trabalho que a ECP tem
vindo a desenvolver ao longo
dos anos, já que acompanha
constantemente a
modernidade. João Batista
espera que este evento
coloque a cidade, o concelho
e a região no roteiro dos
salões de criatividade.
Do programa, ainda em
fase de preparação, destacase uma componente de
“formação”, com ciclos de
conferências, e outra de
contacto com os
inventos/criações expostos.

do qual poderá obter mais
informações em
www.flaviacriativa.net.
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Mau tempo levou Desfile de Carnaval para o Pavilhão
Por causa da chuva, o
cortejo deste ano contou
com menos crianças
(perto de 1000), já que três
escolas não participaram.
Participaram no cortejo
11 estabelecimentos de

ensino: Creche de S.
Roque, Jardim-de-infância
de Nantes, Jardim-deinfância do Caneiro, EB1
de Outeiro Seco,
Externato Disney, EB1 nº 1
(Stº Amaro), EB1 n.º 2 de

Chaves (Estação), EB1 n.º
4 de Chaves (Campo
Cima), Externato Pinguim,
Externato João de Deus e
Escola Profissional de
Chaves. A animação
esteve a cargo dos

“Gaiteiros de Lebução” e
os “Zés pereiras de Vila
Meã”.

Com esta iniciativa, as
crianças participam em várias
actividades, entre as quais
“Adaptação ao meio
aquático”, na Piscina
Municipal; “Laboratório das
letras”, na Biblioteca
Municipal; “Psicomotricidade”,

no Pavilhão e “Quinta
Biológica”, na Escolinha da
Quinta do Rebentão. Todas as
actividades são desenvolvidas
e acompanhadas por técnicos
qualificados nas respectivas
áreas.

“Dar vida às nossas aldeias”

A EB1 de Santo António
de Monforte, Casas Novas,
Centro Social e Paroquial de
Chaves (ATL/3ºano) e o
Jardim de Infância do
Caneiro também participaram
nesta iniciativa, que
pretendeu explorar os
hábitos, costumes e produtos

tradicionais de todo o
concelho, através das
crianças. Os melhores
trabalhos foram premiados
com livros e estiveram
expostos no certame
“Sabores e Saberes de
Chaves”.

ATL (2º e 4º ano) Centro Social e
Paroquial da Lapa
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No âmbito de um Protocolo de Colaboração
Comissão Europeia premeia Município
pelo seu contributo valioso na
C â m a r a s d e C h a v e s e Vi n h a i s
“Semana Europeia da Mobilidade”
constroem pontão sobre o Rio Mente

Com o intuito de
encontrar participantes que
pudessem dar às iniciativas
contributos valiosos, a CE
decidiu - mediante critérios
de apertada selecção suportar todas as despesas
de deslocação e estadia de
somente dois representantes
locais de cada país da União
Europeia. E Chaves foi um
destes contemplados. Em
representação oficial da
autarquia flaviense esteve o
vereador do pelouro do
ambiente, Carlos Penas.
Recorde-se que em
2006, mais de 1300
localidades de 38 países
participaram na 5ª edição
da SEM - sob o tema
transversal “Alterações
Climáticas” - e na sétima
edição do DESC.

Para assinalar o
encerramento oficial da
campanha de sensibilização
e proceder à atribuição do
prémio da SEM, a Comissão
Europeia levou a efeito, nos
dias 7 e 8 de Fevereiro, em
Bruxelas (Comité das
Regiões), uma sessão
plenária, sob o lema “Uma
mudança para melhor”. O
encontro permitiu aos mais
de 200 participantes, dos
variados países da CE,
estabelecer contactos numa
atmosfera inovadora,
criativa e orientada para o
processo, partilhando, de
uma forma estruturada, as
melhores práticas com as
cidades de maior sucesso
envolvidas nesta campanha
de sensibilização.

Esta estrutura vai ligar o
concelho de Chaves ao
concelho de Vinhais, na
sequência da celebração
de um Protocolo de
Cooperação entre os dois
Municípios transmontanos.
Trata-se de uma estratégia
conjunta de actuação, que
passa pela celebração de

Actividades culturais
na antiga escola de Samaiões

Actualmente, o referido
espaço encontra-se
desactivado, devido ao
encerramento daquela
escola, não se prevendo
que o Município venha a ter
necessidade da sua
utilização a médio prazo.
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um acordo de natureza
inter-municipal.
A obra pública em
causa, no valor de cerca de
68 mil euros, está já em
fase de conclusão. Os
encargos resultantes da
sua execução serão
repartidos em partes iguais
(50% do valor total).

A Junta de Freguesia de
Samaiões pretende utilizar
o referido prédio a fim de
desenvolver actividades de
âmbito cultural e social, as
quais constituem uma mais
valia para o enriquecimento
dos munícipes.

B O L E T I M M U N I C I PA L - M a r ç o / A b r i l 2 0 0 7

Crianças comemoram
“Semana da Floresta”

Férias Desportivas da Páscoa

forma a sensibilizar para a
educação ambiental,
procurando contribuir para
que o espaço em que
vivemos seja mais
agradável.
As actividades
decorrerão em Chaves e
Vidago, de 26 de Março a 5
de Abril, das 15h00 às
17h00, para as crianças e
jovens dos 5 aos 15 anos.
Com este projecto, a
autarquia pretende que
todas as crianças e jovens
possam praticar as mais
diversas modalidades
desportivas, em espaços
fechados, ao ar livre e em
contacto com a natureza.
Dez professores farão o
acompanhamento,
orientação e zelarão pela
s e g u r a n ç a d o s
participantes.
Este projecto visa,

Estas actividades, que
terão lugar na Quinta do
Rebentão, irão envolver a
participação de todos os
jardins de infância e
escolas do 1º ciclo do
ensino básico da rede
púbica e privada do
concelho.
Pretende-se envolver a
comunidade educativa por

sobretudo, contribuir para
essa formação integral,
proporcionando a
oportunidade do exercício e
da prática de modalidades
desportivas, promovendo a
maior participação possível
de crianças e jovens em
idade escolar e
incentivando para o
aparecimento de novos
praticantes.
As inscrições podem ser
efectuadas no Centro
Cultural de Chaves
(Divisão de Educação e
Desporto) e no Gabinete de
Atendimento de Vidago, até
ao próximo dia 22 de
Março.

4º Torneio de Futsal Inter-Freguesias

Organizado pela autarquia,
este torneio tem como
principais objectivos ocupar os
tempos livres dos munícipes de
forma saudável, promover o
intercâmbio e convívio
desportivo entre as freguesias
e ainda dinamizar as
instalações desportivas

existentes nas várias
localidades. Pretende,
igualmente, contribuir para o
aumento da prática desportiva,
aproveitando os recursos
disponíveis da comunidade,
proporcionando de igual forma
um salutar convívio social e
desportivo entre a população

do concelho, permitindo assim
a reconquista de tradições e
costumes perdidos.
Para a realização dos
jogos, serão utilizados os
diversos recintos
“polivalentes”/pavilhões
desportivos que reúnam as
condições necessárias para a
prática de futsal,
seleccionados posteriormente
de acordo com a proximidade

geográfica das juntas de
freguesia em jogo.
O Torneio terá o seu
encerramento com a
organização dos jogos de 3º
e 4º lugar e final, por
ocasião do encerramento
da 4ª Semana do Desporto
Flaviense (previsto para 17
de Junho), no Pavilhão
Municipal de Chaves.

acontece em Chaves... www.chaves.pt
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Lotes do Parque
de Actividades disponíveis
para comercialização

Empresa municipal reforça estratégia
de prestação de serviços termais

Os objectivos para este
ano visam o incremento
dos utentes do termalismo
clássico - privilegiando
aqueles que maior tempo
permanecem no balneário
em tratamento - e o reforço
da atractividade para o
termalismo de bem-estar.
Nesta óptica, quanto
maior for o período de
permanência no balneário,
mais vantagens têm os
termalistas, sendo os

descontos fixados através
de séries de dias série de 5
dias (5%), série de 7 dias
(20%), série de 12 dias
(40%) e série de 21 dias
(50%).
Relativamente aos
programas de bem-estar,
emerge a possibilidade de
realização de tratamentos
de 1 dia, mantendo-se os
restantes programas de 2,
3, 5 e 7 dias.

O preço base de venda
dos lotes é de 25 euros por
m2, podendo candidatar-se
empresas públicas e
privadas, nacionais ou
estrangeiras.
As normas que disciplinam
o referido procedimento
público, designadamente o
Regulamento do Parque de
Actividades de Chaves e o

Regulamento de Alienação de
Lotes (1ª Fase), estão
disponíveis para consulta ou
fornecimento no Departamento
de Administração Geral do
Município, até ao termo do
prazo para entrega das
candidaturas, decorrendo a
primeira fase até dia 30 de
Abril.

Atelier de Expressão Dramática

Termas de Chaves
o prazer do relaxamento medicinal
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A acção terá lugar nos
dias 27 de Março e dias 3, 4,
10, 11, 17, 18 e 24 de Abril,
sempre das 17h30 às 18h30.
No final do atelier, será
entregue aos participantes
documentação sobre os
temas abordados, bem como
o certificado de participação.
Os interessados poderão
inscrever-se até ao próximo

dia 23 de Março.
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Eventos
Culturais
para 2007

Julho
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Março
4º TORNEIO DE FUTSAL
INTER-FREGUESIAS do
Concelho de Chaves
Março a Junho
org.: Câmara Municipal de Chaves
Divisão de Educação e Desporto

2.sexta a 31.sábado
exposição NUNO DUQUE
diferentes realidades
10h00 -12h00 e 14h00 -18h30
Segunda a Sexta
14h00 -18h00 Sábado

CIRCULAR EXTERNA

org.: Chaves Viva
/ Câmara
Municipal de Chaves / Sala Multiusos
do Centro Cultural de Chaves

org.: Chaves Viva
/ Câmara
Municipal de Chaves, Teatro de Vila
Real. Cine Teatro Bento Martins

31.sábado 1.domingo
desporto TENIS DE MESA
CAMPEONATOS NACIONAIS
DE EQUIPAS
org.: Clube de Ténis de Mesa de
Chaves - apoio: CMC
Pavilhão Gimnodesportivo Chaves

Abril
5.quinta

15.quinta
fado de Lisboa P´LO FADO
DENTRO
21h30
voz: Patrícia Costa, guitarra
portuguesa: Samuel Cabral e
Miguel Amaral, viola de fado:
João Araújo
org.: Chaves Viva / Câmara
Municipal de Chaves-Sala Multiusos
do Centro Cultural de Chaves

16.sexta a 20 de Abril
exposição GRAÇA MORAIS
silêncios
09h00 -19h00 Segunda a Sexta
org.: Chaves Viva / Câmara
Municipal de Chaves / Biblioteca
Municipal de Chaves

17.sábado
m o d a L I L I A N A B AT I S TA
desfile de verão 2007
21h30
Abertura com desfile E&M Kids
apoio.: Chaves Viva
/ Câmara
Municipal de Chaves / Sala Multiusos
do Centro Cultural de Chaves

18.domingo a 25.domingo
comemoração DIA UNIDADE
DO RI-19
org.: RI 19
apoio: Câmara Municipal de Chaves
Regimento de Infantaria 19

19.segunda a 23.sábado
comemoração DIA MUNDIAL
DA FLORESTA
org.: Câmara Municipal de Chaves
Divisão de Educação e Desporto

22.quinta
espectáculo
VENTURA
21h30

TERESA

org.: Chaves Viva / Câmara
Municipal de Chaves / Sala Multiusos
do Centro Cultural de Chaves

28.quarta
feira MERCADINHO DO
FOLAR 2007
08h00 às 13h00
org.: Câmara Municipal de Chaves
divisão desenvolvimento económico
Mercado Municipal de Chaves
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29.quinta
27º festival internacional de
teatro JEANNE D'ARPPO
Gardi Hutter (Suiça)
21h30

27 festival internacional de teatro
NO RASTO DE MIGUEL TORGA
21h30
Sala multiusos do Centro Cultural de
Chaves - org: Chaves Viva / CMC

12.quinta
27 festival internacional de teatro
UMA HISTÓRIA A PENAS
21h30
Trigo Limpo - Teatro ACERT
Sala multiusos do Centro Cultural de
Chaves - org:Chaves Viva / CMC

13.sexta
“1970” J. P. Simões
21h30
Sala multiusos do Centro Cultural de
Chaves - Organização: Chaves Viva
/ CMC

19.quinta
27 festival internacional de teatro
SOU DO TAMANHO DO QUE VEJO
21h30
Sala multiusos do Centro Cultural de
Chaves - organização: Chaves Viva /
CMC

EDITAIS
Os processos de candidatura deverão ser entregues na Secção de Expediente Geral

EDITAL Nº 31/07

da Câmara Municipal de Chaves, situada no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de

Alienação de Lotes do Parque de Actividades de Chaves (1ª Fase)

Camões, em Chaves, durante o período normal de funcionamento dos serviços

Anuncia-se que se encontra aberto procedimento concursal, por prévia qualificação,

municipais (9:00H às 12:30H e das 14:00H às 17:30H) ou enviadas por correio, sob

para alienação dos seguintes lotes industriais, integrados no loteamento “Parque de

registo, neste caso sendo aceites desde que recebidas até à hora e data limites

Actividades de Chaves (1ª Fase)”, pertencentes ao Município do Concelho de Chaves:

indicadas para as fases de apresentação de candidaturas.

Quadro I

4. Modelo de Avaliação das Candidaturas

IDENTIFICAÇÃO
DO
PRÉDIO
(Conservatória do
Registo Predial)

ÁREA (m2)
LOTE
IMPLANTAÇÃO

ÍNDICE DE
IMPLANTAÇÃO
(%)

PREÇO BASE
(€)

Nº3361/20070131
Lote A3

2.224,22

600

27

55.605,50

Nº3362/20070131
Lote A4
Nº3363/20070131
Lote A5
Nº3364/20070131
Lote A6
Nº3365/20070131
Lote A7
Nº3366/20070131
Lote A8
Nº3367/20070131
Lote A9
Nº3368/20070131
Lote B1

2.190

600

27,4

54.750

As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios, definidos no
Artigo 13º e Anexo III do Regulamento de Alienação de Lotes do Parque de
Actividades de Chaves (1ª Fase):
Quadro II

3.271,31

1.200

36,7

81.782,75

3.503,43

1.500

42,8

87.585,75

FACTORES A CLASSIFICAR

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

(0-20 pontos)

(%)

(A)

15

(B)

15

(C)

10

(D)

10

(E)

10

(incluindo o logradouro)

(F)

10

Credibilidade do projecto

(G)

15

Avaliação global do projecto

(H)

15

Viabilidade económico-financeira
do projecto de investimento
Inovação: equipamentos,

7.042,01

3.500

49.7

176.050,30

6.665,24

3.000

45

166.631

6.490,35

2.750

42,4

162.258,8

2.278,54

900

39,5

56.963,50

Nº3375/20070131
LoteB8

2.241,62

900

37,2

60.540,50

Nº3376/20070131
Lote B9

2.490,93

900

36,1

62.273,25

Nº3377/20070131
Lote B10
Nº3378/20070131
Lote B11
Nº3379/20070131
Lote B12
Nº3380/20070131
Lote B13
Nº3381/20070131
Lote B14
Nº3382/20070131
Lote B15
Nº3383/20070131
Lote B16

2.000

783,9

50

50.000

1.000

486,5

50

25.000

1.000

486,5

50

25.000

1.000

486,5

50

25.000

1.000

486,5

50

25.000

2.000

783,9

50

50.000

2.478,54

900

36.3

61.963,5

processos e produtos/serviços
Recursos humanos:
manutenção/criação de postos
de trabalho

Impacte ambiental
Contratos/protocolos com
fornecedores e clientes,
evolução prevista e dimensão
esperada
Forma de ocupação do lote

Pontuação final = A x ? % + B x ? % + C x ? % + D x ? % + E x ? % + F x ? % +
Gx?%+Hx?%

Os projectos avaliados serão ordenados pelas pontuações obtidas de acordo com as
alíneas a), b), c) e d) do supracitado Artigo 13º, integrados nas seguintes classes:
Quadro III
PONTUAÇÃO FINAL

1. Interessados

NÍVEL DO PROJECTO

Poder-se-ão candidatar à adjudicação dos lotes supra identificados empresas privadas

<7

Excluído

ou públicas, nacionais ou estrangeiras, que possuam a sua situação contributiva

=7 e <10

Admitido condicionalmente

regularizada perante a Segurança Social e a Direcção-Geral de Contribuições e

=10 e <12

Razoável

Impostos ou entidades análogas dos respectivos países.

=12 e <14

Médio

2. Processo de Candidatura
O Processo de formalização da candidatura, tendo em vista a qualificação para a

=14 e <16

Bom

=16 e <18

Muito Bom

=18

Excelente

aquisição de direitos de propriedade plena sobre os referidos lotes, deverá ser
instruído da seguinte forma:
Requerimento de candidatura dirigido ao Presidente da Câmara Municipal,
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Formulário de candidatura;

5. Atribuição dos lotes:
A adjudicação dos direitos de propriedade sobre os lotes supra identificados será feita
em conformidade com as disposições do Artigo 14º do Regulamento de Alienação
referido.

b) Memória descritiva do investimento;
c) “Curriculum” do promotor(es) ou das empresas que representam;

Caso se verifique situação de igualdade entre as várias candidaturas, tendo como

d) Declarações comprovativas da situação contributiva regularizada perante a

objecto a atribuição dos mesmos lotes, a autarquia promoverá um procedimento de

Segurança Social e a Administração Fiscal.

negociação entre todas as candidaturas envolvidas, as quais serão convidadas a

Os documentos supra deverão ser elaborados em conformidade com os modelos

apresentar proposta negocial em carta fechada. Posteriormente será efectuada uma

constantes do Anexo II do Regulamento de Alienação de Lotes do Parque de

sessão de negociação, do tipo hasta pública, com lanços mínimos de mil euros

Actividades de Chaves (1ª Fase).

(€1000), que terá a duração de 30 minutos.

3. Prazo e Local de Entrega das Candidaturas

6. Condições de Venda

A primeira fase de apresentação de candidaturas decorre até 30 de Abril de 2007, a

O preço base de venda dos lotes é o constante do Quadro I supra, com a identificação

segunda fase até 31 de Agosto e a terceira e última fase até 31 de Dezembro, desde

dos lotes, correspondendo a 25 euros por metro quadrado.

que não se esgotem os direitos de propriedade a adjudicar em cada fase

Para a formalização da alienação as candidaturas seleccionadas ficam obrigadas, em

imediatamente anterior.

conformidade com o nº5, do Artigo 5º do Regulamento do Parque de Actividades de
Chaves a celebrar com a entidade promotora – Município -, um contrato promessa de
compra e venda, devendo a respectiva escritura ser outorgada no prazo que vier a ser

ð

EDITAIS
estabelecido no contrato promessa, com o clausulado constante do Artigo 15º do
Regulamento de Alienação.

APOIO FINANCEIRO DE CAPITAL
ENTIDADE

7. Modalidade de pagamento:
a) No prazo de dois dias após a adjudicação, a quantia correspondente a 10% do
valor da mesma;
b) 30% com a celebração do contrato promessa de compra e venda;

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FLAVIENSE
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DE ENFERMAGEM
BANDA MUSICAL DE REBORDONDO
COMISSÃO FABRIQUEIRA DE PÓVOA DE AGRAÇÕES - DORNA
FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE ERVEDEDO
LAR DO BOM CAMINHO DE CALVÃO - ASSOCIAÇÃO

c) 60% até à celebração do contrato prometido (escritura)
8. Impostos e encargos devidos: Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (IMT), salvo se dele estiverem isentos; Imposto de Selo de 0,8%
sobre o preço da adjudicação e encargos decorrentes da celebração da escritura.
9. Informações
As normas que disciplinam o presente procedimento público, designadamente o

V. EUROS

10 000,00
5 682,32
10 000,00
1 000,00
2 500,00
5 000,00

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares de costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias, Chefe de Divisão
Administrativa e de Serviços Jurídicos, em regime de substituição, no uso de
competências subdelegadas pelo Director de Departamento de Administração
Geral, o subscrevi.

Regulamento do Parque de Actividades de Chaves e o Regulamento de Alienação de
Lotes do Parque de Actividades de Chaves (1ª Fase), estão disponíveis para consulta

Chaves, 8 de Março de 2007

ou fornecimento no Departamento de Administração Geral do Município do Concelho
de Chaves, até ao termo do prazo para entrega das candidaturas, e onde podem ser

O Presidente da Câmara Municipal,

solicitadas informações e esclarecimentos.

Dr. João Gonçalves Martins Batista
Chaves, 02 de Março de 2007.
O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. João Gonçalves Martins Batista

EDITAL Nº 25/2007
EDITAL Nº 34/2007
João Gonçalves Martins Batista, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Chaves, faz público que, nos termos do disposto no n.º2, do artigo 3º, da Lei n.º
26/94, de 19 de Agosto, foi concedido apoio financeiro, durante o 2º Semestre do
ano de 2006, às entidades devidamente descriminadas nos quadros sinópticos
abaixo indicados, com a indicação expressa dos respectivos valores:

João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, faz
público que por deliberação do executivo camarário, tomada em sua reunião
ordinária realizada no passado dia 15 de Fevereiro de 2007 e devidamente
sancionada pelo Órgão Deliberativo Municipal, em sua sessão ordinária realizada
no pretérito dia 28 de Fevereiro de 2007, foi aprovado o “Código de Posturas do
Município de Chaves”.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica, durante cinco dias, o
presente Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

APOIO FINANCEIRO CORRENTE
ENTIDADE

AFFAC - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL DO CONCELHO DE CHAVES

AGRUPAMENTO VERTICAL DE VIDAGO
AGRUPAMENTO VERTICAL DR. FRANCISCO GONÇALVES CARNEIRO
AGRUPAMENTO VERTICAL NADIR AFONSO
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UTAD
ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS DE TRÁS - OS - MONTES E ALTO DOURO
ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA PARA APOIO A DEFICIENTES
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENCIA MENTAL

V. EUROS

4 000,00
4 900,06
12 432 ,00
10 308,00
2 500,00
1 000,00
14 227,27
1 000,00

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CICLISMO DE VILA REAL - ETAPA EM CHAVES
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TENIS DE VILA REAL - SEDE EM CHAVES

1 500,00
2 500,00
1 125,00

B T T – CLUBE DE CHAVES
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CMC

500,00
12000,00

CLUBE CULTURAL E RECREATIVO DE VILELA DO TÂMEGA
CLUBE MOTARD DE CHAVES

1 500,00
1 000,00

CLUBE MOTOTURISMO 5ª COLUNA DE CHAVES
CLUBE TÉNIS DE MESA DE CHAVES

1 000,00
5 000,00

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
ESCOLA PROFISSIONAL DE CHAVES
ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO
ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JÚLIO MARTINS
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE CHAVES
FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE
FUNDAÇÃO ABRIGO BERTA MONTALVÃO
FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA
GRUPO DE FOLCLORE VILA MEDIEVAL DE STO. ESTÊVÃO
GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES
HOQUEI CLUBE FLAVIENSE
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DISTRITAL DE CHAVES
MONTES E VALES ASSOC. TRANSMONTANA PARA O TURISMO E DESPORTO A.LIVRE
PATRONATO DE S. JOSÉ
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAVES
TÉNIS CLUBE DE CHAVES
VIDAGO FUTEBOL CLUBE

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias, Chefe de Divisão
Administrativa e de Serviços Jurídicos, em regime de substituição, no uso de
competências subdelegadas pelo Director de Departamento de Administração
Geral, o subscrevi.

Chaves, 01 de Março de 2007

O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. João Gonçalves Martins Batista

591,75
625,00
4 500,00
1 200,00
600,00
833,33
459,00
1 250,00
1 000,00
160 000,00
9 000,00

http://www.roteirodevivencias.com/localidades

2 374,23
5 000,00
100,00
626 ,00
2 500,00
6 500,00

http://noticias.sapo.pt/local/chaves

