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Nº 10 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada  no  dia 24 de abril 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, 

nesta cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do 

Concelho, realizou-se a Reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António 

Cândido Monteiro Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João 

Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

dia previamente elaborada e datada de vinte e um de abril de dois mil 

e quinze. ----------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

Usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo facultado, para consulta do executivo, 

mediante a disponibilização das respetivas cópias, os seguintes 

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

1 – Relatório e Contas referente ao ano de 2014, e Plano de Atividades 

para 2015, da Escola Profissional de Chaves - Sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou ao Executivo 

cópia do documento em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

ata sob o n.º 1; --------------------------------------------------- 

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

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

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

2 – Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2014 da Agência de 

Energia de Trás-os-Montes - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 2; - 

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

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

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

3 – Relatório de Atividades e das Contas de Gerência relativos ao 

exercício de 2014 da “Liga dos Amigos do Hospital de Chaves” - Sobre 

esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou 

ao Executivo cópia do documento em epígrafe, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa 

à presente ata sob o n.º 3; ----------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------- 
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4 – Preçário das Termas e Parque de Campismo ano de 2015 - Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou ao 

Executivo cópia do documento em epígrafe, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa 

à presente ata sob o n.º 4; ----------------------------------------- 

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

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

5 – Modificação do Plano Plurianual de Investimentos, Alteração ao 

Orçamento da Despesa nº. 3 e Alteração ao Orçamento da receita nº. 3. 

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

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

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

 

 

II – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR 

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

O Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, apresentou, por escrito, os seguintes pedidos de 

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

a)“Documentos de licenciamento do MARC ------------------------------ 

Considerando que o Município se responsabilizou pelo MARC, SA. ------ 

Considerando que existe um diferendo entre os ocupantes do MARC, SA. 

Considerando que a gestão do MARC, SA é agora condicionada pela 

extinção dessa entidade. -------------------------------------------- 

Requerer-se: ------------------------------------------------------- 

Cópia da carta existente no processo do MARC relativa à junção de 

novos elementos ao processo de alteração do loteamento de abril de 

2015.” -------------------------------------------------------------

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

Na sequência do pedido acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara, 

forneceu a fotocópia ora solicitada pelo Senhor Vereador do Partido 

Socialista. -------------------------------------------------------- 

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

b) “Carta/requerimento que pede junção de novos elementos ao 

loteamento do MARC, SA --------------------------------------------- 

Considerando a carta dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, assinada 

por uma rúbrica que não identifico e data incompleta venho a requer o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

a) Identificação do requerente que em nome do MARC assina (rubrica) 

b) Identificação da qualidade e poderes com que assina; ---------- 

c) Data em que a carta deu entrada.” ----------------------------- 

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

Na sequência do pedido acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara 

prestará os esclarecimentos solicitados, em sede de próxima reunião 

do executivo municipal. --------------------------------------------- 

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

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo solicitado os seguintes esclarecimentos 

relacionados com a atividade municipal, na esteira do conteúdo do 

relatório de gestão recentemente apreciado na anterior reunião 

extraordinária deste executivo: ------------------------------------- 

1 – Observatório ao serviço de apoio domiciliário: ------------------ 
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Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre a constituição, forma de funcionamento e objetivos prosseguidos 

por tal observatório, questionando, ainda, sobre a eventual existência 

de regulamento disciplinador da atividade, por este, desenvolvida. -- 

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

Em resposta à matéria suscitada pelo referido Vereador, usou da palavra 

o Vereador responsável pela correspondente área de intervenção 

municipal, no caso, Senhor João Neves, tendo este, sumariamente, 

referido que tal observatório vem assumindo tarefas operacionais 

relacionadas com a identificação e ou diagnostico das situações 

relacionadas com os idosos, em vista a adoção de medidas e ou apoios, 

por parte da Câmara Municipal. -------------------------------------- 

2 – Base de dados de artesãos e produtores agroalimentares: -------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

relacionados com a disponibilização de tal base de dados, nomeadamente 

no sentido de saber se a mesma é de exclusivo apoio ao funcionamento 

dos serviços municipais responsáveis ou se a mesma pode ser, também, 

consultada por entidades externas à organização municipal. ---------- 

Neste contexto, manifestou interesse em ter acesso à folha tipo por 

artesão. ----------------------------------------------------------- 

3 – Plano Diretor de Turismo para a “Eurocidade”: ------------------ 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

relacionados com a eventual aprovação do plano mencionado em epígrafe, 

identificação da entidade que o aprovou, solicitando, simultaneamente, 

fotocópia de tal documento. ----------------------------------------- 

4 – Centro de Formação Turística, Termal e Investigação da Água: --- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

relacionados com a filosofia de atuação do Centro em apreciação, e, 

bem assim, sobre a sua instalação, funcionamento, composição, 

autonomia e sua relação com outras entidades externas, nomeadamente 

com a Escola Profissional de Chaves. ------------------------------- 

5 – Centro de Documentação – “RIET”: ------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

relativos à natureza da documentação depositada no Centro, em 

apreciação, pretendendo, também, apurar o local físico onde o mesmo 

se encontra instalado. ---------------------------------------------- 

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, sobre a mesma, os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves ficou integrado dentro da Rede 

Transfronteiriça – Projeto integrado de entidades transfronteiriças -

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

2. O seu centro de documentação está em fase de instalação no 

Edifício “Polis”.--------------------------------------------------- 

6 – Gabinete para a promoção do Turismo: --------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre as condições de funcionamento do Gabinete, nomeadamente, onde é 

que o mesmo funciona e qual a atividade que desenvolve. -------------

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, sobre a mesma, os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

O Gabinete para a Promoção do Turismo está integrado na estrutura 

orgânica da Autarquia. --------------------------------------------- 

Tal estrutura, depois de aprovada pelos órgãos municipais competentes, 

veio a ser recentemente publicada no jornal oficial. ---------------- 

7 – Centro de Informação Autárquica ao Consumidor: ------------------ 
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Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre as competências que estão adstritas ao Centro de Informação 

Autárquica ao Consumidor, sendo explicitada a natureza dos serviços 

prestados, tendo em vista o apuramento da sua eficácia externa. ----- 

8 – Gestão da Plataforma de Ensino Assistido: ----------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre a forma de funcionamento da plataforma, e, bem assim, sobre a 

identificação dos seus potenciais utilizadores e das regras 

estabelecidas para viabilizar o acesso aos serviços prestados pela 

mesma. ------------------------------------------------------------- 

9 – Acervo Fotográfico do DR. Mário Carneiro: ---------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou o acesso ao 

acervo fotográfico do Dr. Mário Carneiro, partindo do pressuposto de 

que o mesmo já se encontra concluído. ------------------------------- 

10 – Descarregadores de Tempestade: --------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou visita, em 

contexto real de funcionamento, ao equipamento em causa, considerando 

o mérito inquestionável que está associado à sua instalação, pelos 

serviços municipais competentes. ------------------------------------ 

11- Parque de Máquinas da Autarquia: -------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre a capacidade de intervenção do parque de máquinas da Autarquia, 

sendo caracterizada a sua dimensão, o seu estado de funcionamento e a 

sua efetiva utilização. -------------------------------------------- 

12 – Embalse de águas na Pastoria: --------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre o adequado funcionamento do embalse de águas instalado na 

localidade da Pastoria, para armazenamento de água destinada ao 

combate a incêndios. ------------------------------------------------ 

Tudo isto, considerando as informações prestadas pelas populações 

locais residentes, as quais apontam para um deficiente funcionamento 

de tal embalse de água. -------------------------------------------- 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Vice-

Presidente da Câmara, tendo referido que, na presente data, já foram 

encetadas diligências no sentido de colmatar, ainda que parcialmente, 

as deficiências registadas pelo Senhor vereador Interpelante. -------

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

13 – Plano de Pormenor da Zona Poente de Chaves”: ------------------ 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante reiterou o seu pedido de 

esclarecimentos, oportunamente, formalizado, neste executivo, sobre 

as condições de execução financeira do plano em apreciação, mediante 

a identificação de todos os encargos financeiros suportados pela 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

14 - Registo de diferenciação de Cabimento: ------------------------ 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre o relatório elaborado pela Empresa prestadora de serviços 

justificadora das incongruências registadas nas operações de 

cabimentação desenvolvidas pelos serviços municipais responsáveis. - 

Tal relatório foi, oportunamente, por si, requerido em reunião deste 

executivo municipal. ------------------------------------------------ 

15 – “CIM”: --------------------------------------------------------- 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou, novamente, o 

acesso às atas e estudos produzidos pela “CIM” e relacionados com a 

distribuição dos cursos profissionais pelos Agrupamentos do Concelho.  

16 – Relatório do Furo "AC3”: --------------------------------------- 



                                                                F. 41 

                                                                  _____________________ 
 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

sobre a eventual entrega do relatório relacionado com o funcionamento 

do furo de captação denominado “AC3”. ------------------------------- 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, sobre a mesma, os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

O relatório, em apreciação, só deverá ser elaborado, pelo técnico 

responsável, a partir do momento em que estejam em pleno funcionamento 

as respetivas bombas, condição essencial para testar as condições de 

captação do furo de água termal, em causa. -------------------------- 

Tal relatório, logo que concluído, será levado ao conhecimento deste 

executivo municipal. ----------------------------------------------- 

17 – Unidade de Cuidados Continuados: ------------------------------ 

Sobre esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos 

relacionados com a abertura da unidade de cuidados continuados, no 

Concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, sobre a mesma, os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

Fazendo fé na informação prestada pelo Vice-Presidente da ARS Norte, 

não está prevista, no plano anual, em vigor, a abertura de unidade de 

cuidados continuados, no Concelho de Chaves. ----------------------- 

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

Concluída a intervenção do Senhor Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, Arqto. António Cabeleira tendo referido que o elenco das 

questões colocadas pelo mencionado Vereador, serão, oportunamente, 

tratadas e esclarecidas desde que as mesmas estejam relacionadas com 

as atribuições e competências da Autarquia.-------------------------- 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara salientou a necessidade de 

ser aprovado o regimento deste órgão executivo, tendo em vista a plena 

clarificação e concretização das regras de funcionamento do órgão 

administrativo, particularmente, no que concerne à formalização e 

aprovação das minutas e das respetivas atas. ------------------------ 

Nesse sentido, honrando o teor da deliberação camarária tomada, sobre 

o assunto, ficou agendada, para o próximo dia 28 de abril, às 17 horas, 

a primeira reunião de trabalho da Comissão responsável pela preparação 

do projeto de regimento, liderada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara. ------------------------------------------------------------ 

Tal Comissão é constituída, para além do Senhor Vice-presidente da 

Câmara, pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, e 

pelo Vereador do “MAI”, Senhor João Neves. -------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 10 de abril de 2015. -------------------------- 

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

depois de lida, a referida ata. ------------------------------------ 
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1.2. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 20 de abril de 2015. ----------------------- 

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

depois de lida, a referida ata com a retificação sugerida, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, à declaração apresentada, no âmbito da aprovação 

das contas da Autarquia, passando a mesma a incluir o valor de 1,2 

milhões de receita arrecada a mais, comparativamente com o exercício 

do ano económico anterior (2013) e não de 800 mil euros conforme 

mencionado, por mero lapso, na dita declaração. --------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL, 

RECREATIVO E CULTURAL SEDEADAS NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº. 

50/GAP/2015 -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ---------------------------------------- 

1. Considerando que na sequência das solicitações de apoio 

financeiro, para o ano de 2015, apresentadas, junto deste Município, 

por Associações, com caráter social, recreativo e cultural, sedeadas 

no Concelho de Chaves; --------------------------------------------- 

2. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das respetivas atividades e ações, as quais são 

geradoras de dinâmicas sociais, recreativas e culturais; ----------- 

3. Considerando que as referidas solicitações foram apresentadas 

pelas Associações que a seguir se identificam, a saber: ------------ 

 A APF – Associação de Peregrinos Flavienses, NIF 507 911 547, 

sedeada em Chaves, no Largo do Monumento – Edifício Nova York, bloco 

5, sala 4, freguesia de Santa Maria Maior, promotora de atividades 

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

 A Apeadeiro – Associação de tratamento de doenças de adição, NIF 

507 075 382 sedeada em Chaves, na Avenida Tenente Valadim, Loja 7, 

freguesia de Santa Maria Maior, promotora de atividades sociais e 

educativas; -------------------------------------------------------- 

 O Centro Social de São Vicente da Raia, NIF 507 706 447 sedeado 

em Chaves, na freguesia de São Vicente da Raia, promotora de atividades 

sociais e recreativas; --------------------------------------------- 

4. Considerando que tais instituições zelam pelo desenvolvimento 

social, recreativo e cultural das populações locais; --------------- 

5. Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar 

as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; --------------------------------------------- 

6. Considerando que os apoios a conceder às entidades inseridas no 

quadro sinótico em anexo à presente proposta, permitirão atingir os 

seguintes objetivos, a saber: -------------------------------------- 

a) Desenvolver projetos de promoção social, recreativa e cultural; 

b) Implementar atividades de natureza social, recreativa, educativa 

e cultural; --------------------------------------------------------- 

7. Considerando que o valor pecuniário que irá ser atribuído, no 

âmbito da presente proposta, corresponde ao valor anual de 2015; --- 
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8. Considerando que as despesas associadas à proposta se encontram 

sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas em anexo 

- compromissos nº 2015/1041, 2015/1042 e 2015/1055, respetivamente;  

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

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

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

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

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

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

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

a) Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico em anexo à presente Proposta, nos montantes aí consignados, 

em vista a permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da 

comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

a. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------ 

b. Dar conhecimento às referidas entidades: ---------------------- 

i.Do teor da decisão tomada; --------------------------------------- 

ii.Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro, do Plano Anual de Atividades de 2015, da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social e da 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; --------- 

c. Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 14 de Abril de 2015 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal (Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira) --------------------------------------------------------- 

Em Anexo: O referido quadro sinótico. ------------------------------ 

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

Quadro Sinótico ---------------------------------------------------- 

Anexo à Proposta nº 50/GAP/2015 ------------------------------------ 

Associações de interesse social, recreativo e cultural ------------- 

Entidade Objetivo(s) a apoiar 

 

Classificação 

Económica 

 

Apoio 

financeiro 

APF – Associação de Peregrinos 

Flavienses 

Promover atividades 

sociais, recreativas e 

culturais; 

04070199 1.500,00 € 

Apeadeiro – Associação de 

tratamento de doenças de adição 

Promover atividades 

sociais e educativas; 
04070199 1.500,00 € 

Centro Social de São Vicente da 

Raia - IPSS 

Promover atividades 

sociais e recreativas; 
08070104 50.000,00€ 

  Total 53.000,00€ 

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

António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, os seguintes 

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

No processo administrativo, ora, em apreciação, nada consta sobre a 

situação regularizada, perante a Segurança Social e a Administração 

Fiscal, das entidades beneficiárias dos apoios que constam da 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

Assim, antes de receberem tais apoios, deverão as Associações 

beneficiarias fazer prova do cumprimento de tais obrigações. ------- 

Por outro lado, o processo administrativo não se encontra instruído 

com os Estatutos das Associações beneficiárias e identificação 

respetivos corpos sociais.-------------------------------------------

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

Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara, Arqto. António Cabeleira, tendo salientado que 

o sistema contabilístico e de cabimentação de despesa, não permite 

pagar os apoios financeiros a conceder, sem que tais requisitos 

administrativos sejam plenamente observados. ----------------------- 

A estrutura técnico administrativa municipal salvaguarda, previamente, 

o cumprimento de tais procedimentos, os quais são, diga-se, primários. 

Tal indicação apresentada pelo Senhor vereador do Partido Socialista, 

revela uma falta de confiança na estrutura dos serviços municipais.--

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

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

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

 

 

2.2. RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ATRIBUÍDA PELO 

MEMBRO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE QUE DEPENDE (SIADAP 1), RELATIVAMENTE AO 

ANO DE 2014. PROPOSTA Nº. 24/GAP/2015 ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que:--------------------------------------------------- 

- De acordo com o art.º 7º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 

de setembro que adaptou aos serviços de administração autárquica o 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, 

aprovado pela lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, “A Avaliação do 

Desempenho é efetuada anualmente, e abrange as unidades orgânicas que 

dependem diretamente dos membros do órgão executivo respetivo”.------ 

- Nos termos do art.º 8º do mesmo diploma:-------------------------- 

1. “A avaliação do desempenho das unidades orgânicas realiza-se com 

base nos seguintes parâmetros:-------------------------------------- 

a) «Objetivos de eficácia», entendida como medida em que uma unidade 

orgânica atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados 

esperados;---------------------------------------------------------- 

b) «Objetivos de eficiência», enquanto relação entre os bens 

produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados;------------ 

c) «Objetivos de qualidade», traduzida como o conjunto de 

prioridades e caraterísticas de bens ou serviços que lhes conferem 

aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos 

utilizadores. ------------------------------------------------------ 

2. Para avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo são 

estabelecidos os seguintes níveis de graduação: -------------------- 

a) Superou o objetivo;-------------------------------------------- 

b) Atingiu o objetivo; ------------------------------------------ 

c) Não atingiu o objetivo”. -------------------------------------- 
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- De acordo com o estipulado no art.º 10º do mesmo diploma, a unidade 

orgânica deve apresentar, até ao dia 15 de abril do ano seguinte ao 

que se refere, um relatório do desempenho ao membro do executivo de 

que dependa, evidenciando os resultados alcançados e os desvios 

verificados, tendo em conta os objetivos anualmente fixados, sendo 

acompanhado da informação prevista na mesma disposição. ----------- 

- A avaliação final do desempenho das unidades orgânicas é expressa 

qualitativamente pelas seguintes menções:---------------------------- 

a) Desempenho Bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns; -- 
b) Desempenho Satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 

relevantes;-------------------------------------------------------- 

c) Desempenho Insuficiente, não atingiu os objetivos mais 

relevantes.--- - De acordo com o nº. 3 do artigo 12.º, compete, em 

cada município, à respetiva câmara municipal, ratificar a avaliação 

das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de 

que dependam; ------------------------------------------------------ 

- Os membros do Órgão Executivo procederam à avaliação do desempenho 

das Unidades Orgânicas relativamente ao ano 2014, constantes da 

listagem e fichas de avaliação das Unidades Orgânicas – SIADAP 1, 

anexas;------------------------------------------------------------- 

Proponho:----------------------------------------------------------- 

Em cumprimento do disposto no nº. 3 do art.º 12º.  do Decreto 

Regulamentar 18/2009, de 4 de setembro, a ratificação da proposta de 

avaliação da seguinte Unidade Orgânica, diretamente dependente do 

Executivo, relativamente ao ano de 2014:---------------------------- 

 

UNIDADE ORGÂNICA 

 

 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento de Coordenação Geral 

 

 

Desempenho Satisfatório  

Nos termos constantes das fichas anexas. ---------------------------- 

Que posteriormente se divulgue o resultado da avaliação, em 

cumprimento do determinado no nº. 1 do art.º 25º. e 26º. do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, conjugados com o disposto 

na alínea i) do art.º. 5º. da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro. -- 

Chaves: 06 de abril de 2015----------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

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

Entretanto, registou-se a entrada, na sala, da Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Dra. Paula Barros, quando eram 16 horas, 

participando na discussão e votação dos seguintes assuntos. --------- 

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

 

 

2.3. PROCENTRO – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO CENTRO URBANO DE 

CHAVES”. DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. 

PROPOSTA Nº 59/GAP/15 ----------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Justificação ------------------------------------------------ 
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1. Mediante escritura outorgada no cartório privativo do Município de 
Chaves em 13 de março de 2007, veio a ser formalmente constituída a 

ProCentro – Associação para a Promoção do Centro Urbano de Chaves, 

tendo como objeto, em traços gerais, o exercício da atividade de 

promoção e modernização da zona de intervenção urbana, requalificação 

e o desenvolvimento de gestão unitária e integrada de serviços de 

interesse comum; --------------------------------------------------- 

2. Considerando que a constituição desta associação surge no âmbito 
do Despacho n.º 26 181/2005 (2.ª série), do Ministério da Economia e 

da Inovação, publicado no Diário da Republica, número duzentos e 

quarenta e dois, de vinte de dezembro de dois mil e cinco, que definiu 

a forma de constituição das unidades de acompanhamento e coordenação, 

as quais deviam revestir a forma jurídica de uma associação sem fins 

lucrativos, com a participação obrigatória da estrutura associativa e 

da Câmara Municipal; ------------------------------------------------ 

3. Considerando que, conforme estipulado no ponto n.º 2, artigo 4º, 
capitulo II, dos estatutos da referida Associação, são seus associados 

efetivos, o Município de Chaves e a ACISAT – Associação Empresarial 

do Alto Tâmega, únicos constituintes da estrutura associativa; ------ 

4. Considerando que nos termos do disposto nos estatutos da aludida 

Associação, constituem órgãos sociais da ProCentro: ---------------- 

 Assembleia-geral composta por três elementos, sendo um presidente 

e dois secretários; ------------------------------------------------ 

 Direção composta por três elementos, sendo dois representantes 

dos associados efetivos e um recrutado de entre os elementos que 

integrem o quadro da Associação, o qual desempenha funções executivas 

(Gestor de Centro Urbano); ------------------------------------------ 

 Conselho Fiscal composto por três elementos, sendo um presidente 

e dois vogais.------------------------------------------------------ 

5. Considerando ainda que nos termos do disposto no ponto n.º 3, do 

artigo 7.º, dos estatutos, os órgãos sociais são eleitos em Assembleia 

Geral pelos associados efetivos para desempenho de mandatos de três 

anos, sendo permitida a reeleição por uma ou mais vezes; ------------ 

6. Considerando que, no intuito de dar continuidade à atividade que 

vem sendo desenvolvida por esta Associação no âmbito do seu objeto 

social, é necessário proceder-se à designação dos representantes do 

Município para integrar os seus órgãos sociais para o triénio 

2015/2018, -------------------------------------------------------- 

7. Considerando que, à luz do disposto na alínea oo), do n.º 1, do 

artigo 33º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal, designar os seus representantes em quaisquer 

entidades nas quais o município participe, independentemente de 

integrarem ou não o perímetro da administração local. -------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito, acima enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a votação da seguinte 

proposta, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no artigo 31º 

do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro: --------------------------- 

a) Que seja aprovada a designação dos elementos indicados no 

documento que se anexa, para integrarem a lista de constituição dos 

Órgãos Sociais da ProCentro – Associação para a Promoção do Centro 

Urbano de Chaves, a eleger para o triénio 2015/2018; --------------- 

b) Que caso a seguinte proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Executivo Camarário, seja dado conhecimento do teor da decisão 

administrativa tomada, à ProCentro.--------------------------------- 
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Chaves, 20 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

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

PROPOSTA PARA A ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA PROCENTRO ------------- 

ASSEMBLEIA GERAL ---------------------------------------------------- 

Presidente --------------------------------------------------------- 

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

(Câmara Municipal de Chaves) ---------------------------------------- 

Secretário --------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Sampaio Rodrigues Calvão --------------------------- 

(Câmara Municipal de Chaves) --------------------------------------- 

Secretário --------------------------------------------------------- 

(ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega) ------------------- 

DIRECÇÃO ----------------------------------------------------------- 

Presidente --------------------------------------------------------- 

(ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega) ------------------- 

Vice-Presidente ---------------------------------------------------- 

Paulo Francisco Teixeira Alves ------------------------------------- 

(Câmara Municipal de Chaves)---------------------------------------- 

Vogal -------------------------------------------------------------- 

Elisabeth Carvalhal Gomes ------------------------------------------ 

(Gestor do Centro Urbano da ProCentro) ----------------------------- 

CONSELHO FISCAL ---------------------------------------------------- 

Presidente --------------------------------------------------------- 

 (ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega) ------------------ 

Vogal -------------------------------------------------------------- 

Carlos Augusto Castanheira Penas ----------------------------------- 

(Câmara Municipal de Chaves) --------------------------------------- 

Vogal -------------------------------------------------------------- 

(ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega) ------------------ 

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

A votação decorreu por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

artigo 31º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 

55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. -------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 --------------------------------------------------- 

Voto em branco – 1 --------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta. Proceda-

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA MERCEDEZ 

BENZ, MATRÍCULA 22-84-RU. REQ: - LÍDIA XAVIER RODRIGUES. INF. 

44/DAF/15 ---------------------------------------------------------- 
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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 desta Autarquia Local nº 14362, de 01/12/2014, José 

Alberto Teixeira Ribeiro, veio apresentar recurso hierárquico 

relativamente à deliberação tomada pelo órgão executivo municipal, em 

sede de sua reunião ordinária realizada no dia 10/10/2014, e 

consubstanciada na intenção de indeferir o pedido formulado por Lídia 

Xavier Rodrigues, no dia 07/08/2014, traduzido na assunção, por parte 

deste Município, dos danos sofridos na viatura identificada em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

2. É, pois, no âmbito dos factos acima revisitados que se apresentam, 
de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 

individual e concreto em apreciação. -------------------------------- 

II – Da análise dos argumentos apresentados ------------------------- 

1. Antes de proceder a uma análise jurídica sobre a eventual 

existência de responsabilidade civil extracontratual imputável a esta 

Autarquia Local, no caso individual e concreto, estes serviços 

solicitaram à Divisão de Recursos Operacionais, que se pronunciasse, 

por escrito, sobre os argumentos apresentados pelo peticionário, com 

particular atenção para o facto do mesmo estar a alegar que não lhe 

foi concedida audiência prévia dos interessados. -------------------- 

2. Através da Informação n.º 19/2015, a Divisão de Recursos 

Operacionais, veio informar do seguinte, a saber: ------------------- 

“Através do ofício 59/UFRO/2014, datado de 2014/10/29, comunicou-se à 

requerente, Sra. Lídia Xavier Rodrigues a intenção de indeferimento 

do seu pedido o qual foi presente em reunião de Câmara no dia 10 de 

outubro de 2014 e de acordo com o art. 100º e ss. Do Código de 

Procedimento Administrativo (audiência prévia dos interessados), 

notificou-se a mesma para que no prazo de 10 dias, vir por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer. ---------------------------------------- 

A peticionária não apresentou qualquer sugestão ou observação durante 

o prazo de dez dias concedidos em sede de audiência dos interessados 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

Quanto à origem da acumulação de água na via de trânsito em causa, 

deveu-se a uma forte precipitação que originou uma subida repentina 

das águas pluviais provenientes do referido arruamento. ------------- 

Conforme já foi referido na informação 118/UFRO/2014, existem 

testemunhas, que afirmam, que o condutor avistou o lençol de água, 

pois este, parou o veículo antes de entrar na água, tornando evidente, 

que o condutor sabia os riscos que corria (…).” -------------------- 

3. Comecemos por referir que, da análise dos documentos constantes 

no presente processo, verificamos que a peticionária inicial, Lídia 

Xavier Rodrigues, proprietária do veículo Mercedes Benz, com a 

matrícula 22-84-RU1, não apresentou qualquer sugestão ou observação 

durante o prazo de dez dias concedidos em sede de audiência prévia dos 

interessados, não2 obstante ter sido notificada para o efeito. ------ 

4. Na verdade, apenas deu entrada nos serviços administrativos desta 

Autarquia Local um “Recurso Hierárquico”, subscrito por José Alberto 

Ribeiro, no dia 1 de dezembro de 2014, sem que o mesmo esclareça a que 

                                                           
1 Conforme decorre expressamente do requerimento inicial, documento 

com registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia 

Local n.º 9636, datado do pretérito dia 07/08/2014. ---------------- 
2 Fazendo fé na Informação prestada pela Divisão de Recursos 

Operacionais. ------------------------------------------------------ 
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título intervém no processo em causa, dado que a requerente inicial é 

a Sr. Lídia Xavier Rodrigues. --------------------------------------- 

5. De facto, da leitura do requerimento inicial constata-se que o 

Sr. José Alberto Ribeiro estava indicado como testemunha. ----------- 

6. Tanto mais, que, relativamente ao retrocitado “recurso 

hierárquico”, importa tecer algumas considerações. ------------------ 

7. A Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião realizada no dia 10 

de outubro de 2014, deliberou manifestar a sua intenção de indeferir 

o pedido formulado por Lídia Xavier Rodrigues, tendo, nos termos do 

artigo 100º, do CPA, em vigor naquela data, concedido o prazo de 10 

dias para a interessada se pronunciar sobre tal sentido de decisão. 

8. Sendo certo que, até à presente data, ainda não foi praticada 

qualquer decisão definitiva por parte de tal órgão executivo, pelo que 

não estamos diante de um ato definitivo e executório e, como tal, 

suscetível de ser recorrido. ---------------------------------------- 

9. E, ainda que assim não fosse, a verdade é que a deliberação em 

causa foi praticada pelo órgão executivo municipal, pelo que, no quadro 

legal aplicável, a mesma não é suscetível de recurso hierárquico. -- 

10. Por outro lado, conforme decorre da Informação n.º 19/2015, a 

Divisão de Recursos Operacionais mantêm a sua posição relativamente à 

matéria factual em causa, não reconhecendo a existência de qualquer 

responsabilidade civil imputável a este Autarquia Local. ----------- 

11. Partindo destas premissas, julgamos, salvo melhor opinião, que a 

petição formulada por Lídia Xavier Rodrigues e consubstanciada no 

pagamento de uma indemnização por danos sofridos na viatura Mercedes 

Bens, matrícula 22-84-RU, deverá ser objeto de decisão de 

indeferimento, agora de forma definitiva. -------------------------- 

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão, agora definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente 

Lídia Xavier Rodrigues, de acordo com as razões de facto e de direito 

anteriormente exaradas, bem como nas Informações nº 118/2014 e 

19/2015, produzidas pela Divisão de Recursos Operacionais, 

respetivamente, nos dias 08 de setembro de 2014 e 12 de fevereiro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre 

a matéria ora em apreciação; --------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------ 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

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

Chaves, 08 de abril de 2015. --------------------------------------- 

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 2015.04.09 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

substantivada no indeferimento, nos termos das razões de facto e de 

direito exaradas nesta informação. ---------------------------------- 

À consideração superior. ------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇAÕ GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.04.13. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.20 -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

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

EXECUTADO: MÁRCIO FILIPE CARVALHO DA SILVA. INFORMAÇÃO Nº. 47/DAF/2015 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Márcio Filipe Carvalho 

da Silva, contribuinte n.º 255683391, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º1149, datado do pretérito dia 

30/01/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações do valor em dívida referente a faturas emitidas 

a título consumos de água e que não foram pagas. -------------------- 

2. O requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida. 

3. A dívida, em causa, é objeto de processo de execução fiscal, a 

correr seus termos nesta Autarquia Local. --------------------------- 

4. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte: 

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

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

dívida em causa em processo executivo, de facto é possível requerer o 

pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, mediante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

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

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

4. Aqui chegados, fácil se torna concluir que o ora peticionário 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, muito concretamente, 

€199.14, ao qual acrescem juros de mora no valor de 10.61€, não é 

possível dividir o valor em dívida em prestações mensais superiores a 

uma unidade de conta no momento da autorização, ou seja, superior a 

€102,00. ----------------------------------------------------------- 

III – Propostas ---------------------------------------------------- 
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Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 
executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

anteriormente expostas; --------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 
proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao ora peticionário vir 

ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão entretanto exarado; ----------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado da 
decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

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

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 10 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) ----------------------------------------------------    

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.04.16 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião ordinária do órgão executivo, em vista à adoção 

de decisão consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada, de acordo com as razões exaradas nesta informação. ------- 

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

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

DELGADO DE 2015.04.17 --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.20 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

3. INCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PAGAMENTO; - DÍVIDAS REFERENTES A 

CONSUMOS DE ÁGUA; - EXECUÇÃO FISCAL. EDUARDO CRUZ. INFORMAÇÃO. Nº. 

49/DAF/15 ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 411, datado do pretérito dia 

12 de janeiro de 2015, Eduardo Augusto Fraga da Cruz veio expor o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

a) Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, tomada em sede de 

sua reunião ordinária, realizada no dia 17 de abril de 2014, foi 

deferido o pagamento fracionado do montante em dívida pelo requerente 

a esta Autarquia Local, a titulo de consumos de água efetuados e não 

pagos; ------------------------------------------------------------ 
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b) O plano de pagamento fracionado, referido supra, foi cumprido 

até Setembro de 2014 (inclusive); ---------------------------------- 

c) Contudo, por motivos de saúde da esposa do requerente, que foi 

objeto de uma intervenção cirúrgica de transplante de coração, tendo 

sido internada no Porto desde Outubro, aquele esqueceu-se de pagar as 

últimas 3 prestações do plano em causa; ---------------------------- 

d) Com base nestas razões, o requerente vem solicitar que lhe seja 

autorizada a reativação do referido plano de pagamento, por forma a 

começar a pagar as prestações em falta e respetivos juros. ---------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/02/27, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 26/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 12 de fevereiro de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelos 

peticionários. ----------------------------------------------------- 

3. 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. --------------------------------------- 

4. Através do requerimento n.º 3264, datado do pretérito dia 

19/03/2015, o peticionário veio requerer que lhe seja autorizado o 

pagamento da importância de 359,49€, em 3 prestações iguais e 

sucessivas, através da celebração de um novo acordo, conforme o ponto 

16, do capítulo 3, da Informação n.º 26/2015, aprovada em reunião de 

Câmara realizada no dia 27/02/2015. --------------------------------- 

5. Refira-se, desde já, que o requerente solicitava, inicialmente, 

a reativação do plano prestacional aprovado pela Câmara Municipal, e 

cujo pagamento aquele tinha falhado. -------------------------------- 

6. Ora, considerando que o incumprimento de uma das prestações 

implicava o vencimento de todas as restantes, o valor abrangido pelo 

retrocitado plano de pagamentos veio a ser objeto de execução fiscal. 

7. Nestes termos, apenas resta ao requerente solicitar novo plano 

de pagamento, seguindo, para o efeito, as regras previstas no Código 

do Procedimento e do Processo Tributário, aplicáveis sobre a matéria. 

8. Sendo certo que o requerente vem, agora, solicitar a aprovação 

de um novo plano prestacional. ------------------------------------- 

II – Do Direito ---------------------------------------------------- 

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

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

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

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

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

4. 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 
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assegurar os créditos do exequente, conforme o estatuído no nº1, do 

art. 199º do CPPT. -------------------------------------------------- 

5. Aqui chegados, fácil se torna concluir que o ora peticionário 

reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em três prestações, desde logo porque o valor de qualquer 

uma das 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 que se encontra 

em execução fiscal, no dia de hoje. --------------------------------- 

6. Partindo das mesmas premissas, rápido se conclui que a divisão 

do valor em dívida em três prestações poderá merecer o acolhimento por 

parte desta Autarquia Local, conforme o seguinte mapa: ------------- 

N.º Mês Ano Valor 

1 Abril 2015 119.83€ 

2 Maio 2015 119.83€ 

3 Junho 2015 119.83€ 

 

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

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor em dívida, por parte do 

peticionário, correspondente à quantia de 359.49€, em 3 prestações, 

não se afastando, contudo, a margem discricionária permitida ao órgão 

decisor na apreciação da matéria ora controvertida, tendo como pano 

de fundo o princípio da prossecução do interesse público e o dever de 

fundamentação da competente decisão administrativa; ----------------- 

d) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser notificados, 
nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; ------------------------------------------------- 

e) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------- 

f) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------ 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

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

Chaves, 16 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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 2015.04.16 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação, sugerindo-

se que a mesma seja agendada para a próxima reunião ordinária do órgão 

executivo, em vista à adoção de decisão consubstanciada na autorização 

do pagamento faseado do valor em dívida – 3 prestações mensais -, de 

acordo com o quadro constante do ponto nº.6 do Capitulo II desta 

informação. -------------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.04.17. --------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.20 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

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

EXECUTADO: ANA MARIA SOUSA MARTINS INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 50/2015 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 50/2015 ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Ana Maria Sousa 

Martins, contribuinte n.º 235823546, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º15233, datado do pretérito dia 

17/12/2014, veio a ser solicitado, pela requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

título consumos de água e que não foram pagas. ---------------------- 

2. A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

4. Através da Informação/Proposta n.º 55/SPDC n.º 05/2015, produzida 

pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Projectos e Desenvolvimento 

Comunitário, no dia 18 de março de 2015, tal unidade orgânica informou 

que não foi possível diligenciar sobre as reais condições económico-

sociais da peticionária, “em virtude da ausência total e definitiva 

ao processo de apreciação do pedido de pagamento, em prestações, do 

valor da dívida pendente e relacionada com o consumo de água”. ------ 

5. Tal circunstância, de acordo com o disposto na retrocitada 

Informação, inviabiliza a elaboração do competente processo de 

avaliação de carência económico-social e, consequentemente, o 

enquadramento do pedido no Regulamento para Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. -------------------- 

6. Sendo certo que a dívida, em causa, é objeto de processo de 

execução fiscal, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------- 

7. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte: 

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

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

dívida em causa em processo executivo, de facto é possível requerer o 

pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, mediante 

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

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

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

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

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

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

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

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. ------------------------- 
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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. Aqui chegados, fácil se torna concluir que a ora peticionária 

não reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, muito concretamente, 

€115.88, ao qual acrescem juros de mora no valor de 13.61€, não é 

possível dividir o valor em dívida em prestações mensais superiores a 

uma unidade de conta no momento da autorização, ou seja, superior a 

€102,00. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 
executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, pelas razões 

anteriormente expostas; -------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, 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) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada da 
decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

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

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 16 de abril de 2015. --------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) ---------------------------------------------------      

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.04.16 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação, sugerindo-

se que a mesma seja agendada para a próxima reunião ordinária do órgão 

executivo, em vista à adoção de decisão consubstanciada na intenção 

de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de facto 

e de direito exaradas nesta informação técnica. --------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.20 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 
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5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL -

.- EXECUTADO: LICÍNIA MORAIS LOPES MARTINS.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

53/DAF/2015 -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

1.  Na sequência do requerimento subscrito por Licínia Morais Lopes 

Martins, contribuinte n.º 936998336, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º12409, datado do pretérito dia 

16/10/2014, veio a ser solicitado, pela requerente, a autorização de 

pagamento em prestações do valor em dívida referente a faturas emitidas 

a título consumos de água ao cliente Manuel Vila Cha Martins e que não 

foram pagas. ------------------------------------------------------- 

2.  A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida. 

3. A dívida, em causa, é objeto de processo de execução fiscal, a 

correr seus termos nesta Autarquia Local. --------------------------- 

4. Partindo deste contexto, estes serviços emitiram, no pretérito 

dia 12 de fevereiro de 2015, a Informação n.º 27/2015, concluindo pela 

possibilidade de autorizar o pagamento em prestações do valor em 

dívida, ao abrigo do regime previsto no artigo 196º, do CCPT, desde 

que o valor de cada prestação fosse superior a uma unidade de conta, 

ou seja, 102€, devendo, para o efeito, a requerente apresentar plano 

de pagamento em concordância com tal regime, caso pretendesse 

beneficiar do mesmo. ------------------------------------------------ 

5. Sucede, porém, que a requerente não manifestou qualquer vontade 

em beneficiar do regime previsto no artigo 196º, do CPPT, nem 

apresentou qualquer proposta de plano de pagamento. ---------------- 

6. Assim, partindo do quadro acima traçado, bem como no disposto na 

Informação n.º 27/2015, produzida por estes serviços no dia 12 de 

fevereiro de 2015, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela requerente deverá ser objeto de indeferimento, por 

parte desta Autarquia Local. --------------------------------------- 

II – PROPOSTAS ----------------------------------------------------- 

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

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 
executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, pelas razões 

anteriormente expostas; --------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, 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) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada da 
decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

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

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 20 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.04.21 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação, sugerindo-

se que a mesma seja agendada para a próxima reunião ordinária do órgão 
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executivo camarário, em vista à adoção de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir a pretensão formulada pela requerente, de acordo 

com as razões exaradas nesta informação técnica. -------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.04.21. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ENCONTRO TRANSFRONTEIRIÇO. INFORMAÇÃO 

Nº52/ SE Nº26/ ANO 2015 -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Deu entrada nos serviços de expediente um ofício com nº S/2369/2015, 

de 06/03/2015, da Direção de Serviços da Região Norte, com um pedido 

de colaboração para a realização de um Encontro transfronteiriço, na 

cidade de Chaves nos próximos dias 14 e 15 de maio. ---------------- 

Este encontro é integrado no projeto TECNICEA – Tecnologia e Innovacíon 

en el contexto Educativo del Alumnado, que abrangerá várias 

comunidades educativas de Portugal e Espanha, envolvendo alunos, 

professores e outras entidades, num total de 120 pessoas. ---------- 

O objetivo do Projeto é favorecer a utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação entre os alunos, a fim de que as 

Escolas/Centros Educativos envolvidos no mesmo divulguem o seu 

ambiente natural, cultural e social e conheçam melhor a escola 

parceira. ---------------------------------------------------------- 

A Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado da Junta de Castilla y León lidera este projeto em parceria 

com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de 

Serviços da Região Centro e a Direção de Serviços da Região Norte. -- 

Este encontro contará com o envolvimento do Ministério da Educação e 

também das autoridades da província de Leon e Castilla. ------------ 

Considerando que Chaves é uma cidade transfronteiriça, com condições 

para acolher a realização deste tipo de eventos; ------------------- 

Considerando que neste sentido, foi solicitado que o município se 

tornasse, também, um parceiro na realização este encontro, através de 

um apoio para a comparticipação das despesas inerentes ao projeto 

enunciado. --------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor solicitado para a atribuição do subsídio foi 

de 1.500 €; -------------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 



                                                                F. 58 

                                                                  _____________________ 
 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. ----- 

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

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: -------------- 

a) Apoiar financeiramente a Direção de Serviços da Região Norte”, no 

valor de 1.500,00 € com vista à realização do Encontro 

Transfronteiriço, na cidade de Chaves, nos dias 14 e 15 de maio, no 

âmbito do projeto TECNICEA; ---------------------------------------- 

b)Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para atribuição do cabimento e do respetivo compromisso, em 

cumprimento com o LCPA; -------------------------------------------- 

c)Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário dever-se-á promover a devida publicação em jornal 

local e/ou boletim municipal; --------------------------------------- 

d)Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à referida 

entidade; ---------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 07 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

(Dra. Tânia Oliveira) ---------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.04.07 --------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

2. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DE REFEIÇÕES – ANO LETIVO 

2014/2015. INFORMAÇÃO DDSC Nº57/SE Nº28/2015 ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Para o ano letivo 2014/2015 e por deliberação de Câmara de 10 de 

outubro de 2015 (Informação DDSC nº 185/SE nº 66/2015), os alunos 

transportados ou com o escalão A e que frequentam o 1º Ciclo ou a 

Educação Pré – Escolar, encontram-se isentos do pagamento das 

respetivas refeições. --------------------------------------------- 

Considerando que os encarregados de educação dos alunos 

transportados, abaixo mencionados, procederam ao pagamento de 

refeições, torna-se necessário efetuar o respetivo reembolso: ----- 

Jardim de Infância de Valdanta ------------------------------------ 

- Gonçalo Portela Pires - (aluno transportado, valor a reembolsar 

50.37€) -----------------------------------------------------------

- Encarregada de Educação – Marlene Sofia Chaves Pires (NIF. 

251321010) -------------------------------------------------------- 

EB1 DE Vilar de Nantes -------------------------------------------- 
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- Alexandre Rocha Duarte - (aluno transportado, valor a reembolsar 

66.43€) ----------------------------------------------------------- 

- Beatriz Rocha Duarte - (aluna transportada, valor a reembolsar 

67.16€) ----------------------------------------------------------- 

Encarregado de Educação – Sandra Maria Ramos Rocha (NIF. 218754426)- 

Assim e face ao exposto solicita-se autorização para que seja efetuado 

o reembolso, dos referidos valores, no total de 183,96€, aos 

encarregados de Educação dos retro mencionados alunos. ------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ---------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ----------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação; ------------------------------- 

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

Chaves, 17 de abril de 2015 --------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) ------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 2015.04.17----------------------------------- 

Visto, Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado -------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

3. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE 

FREQUENTAM A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2014/2015. 

INFORMAÇÃO Nº58/SE Nº29/2015. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 195/SE Nº73/2014, de 17 de outubro, presente 

na reunião de Câmara de 24 de outubro de 2014, foram aprovadas as 

normas de utilização e comparticipação pela utilização do serviço de 

Transporte Urbano de Chaves (TUC) no âmbito do passe 4_18, aos alunos 

carenciados que frequentam a escolaridade obrigatória e que passo 

novamente a expôr: ------------------------------------------------ 

A)Normas de utilização do serviço de transporte no âmbito dos TUC -- 

1- A Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão 

A; ----------------------------------------------------------------- 

- A Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B 

ou escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ------------ 

- A Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. -------- 

2- Este apoio destina-se aos alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo transporte escolar 

previsto no Decreto-Lei nº299/84, de 5 de Setembro; ---------------- 
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3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com o documento comprovativo do escalão 

atribuído, do local de residência/de trabalho e mediante apresentação 

do passe 4_18 adquirido; ------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, mediante a apresentação dos respetivos comprovativos 

de despesa nos serviços de contabilidade do Município; -------------- 

Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara 

de 24 de outubro de 2014, após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o presente ano letivo, procede-se à elaboração 

de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 

encargo e em cumprimento do LCPA, ser atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ----------------------------------------- 

Considerando que no âmbito do passe 4_18, dos alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória, deram entrada, no Município de Chaves, mais 

dois pedidos de comparticipação financeira, que correspondem a dois 

alunos que frequentam a Escola Secundária Fernão de Magalhães, de 

acordo com a seguinte tabela: -------------------------------------- 

Nome EE NIF Nome Aluno 

E
s
c
a
l
ã
o
 

Maria Fátima Maia Araújo 159509149 Daniela Victória Araújo Silva 

  

B 

Maria Fátima Maia Araújo 159509149 Beatriz Isabel Araújo Regadas B 

Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor total previsto com 

este encargo, para o ano letivo 2014/2015, é de *54,00€, devendo o 

referido encarregado de educação fazer prova, junto da contabilidade, 

dos pagamentos efetuados. ------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------ 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação. -------------------------------- 

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

Chaves, 17 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto --------------------------------------------------- 

Em anexo: Mapa dos alunos que utilizam o passe 4_18, de acordo com o 

escalão e o valor do respetivo encargo. ---------------------------- 

*O encargo assumido pelo Município, no presente ano letivo, e referente 

ao Passe 4_18, é de 2.628,60€ -------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 2015.04.17----------------------------------- 

Visto, Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado -------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

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, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

4. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. ROSA MARIA ESPINHO ALVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº66/SPDC/N.º06/2015. -------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.04.07- ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.13. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.20 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº70/SIS/N.º25/2015 ---------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.04.16------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.04.17. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo à reunião de câmara. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. -- 

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

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

 

 

3.3. RECONSTRUÇÃO/ALTERAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A HABITAÇÃO, COMÉRCIO 

E SERVIÇOS, PEDIDO DE CERTIDÕES DE LOCALIZAÇÃO, ISENÇÃO DE IMI E IRS 

– CARLOS GARCIA ANTUNES – RUA DIREITA N.º 167 E 169, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

TERRITORIAL DO SR. ENG.º PAULO BRANCO DE 17.03.2015 ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 292/15, referente ao processo n.º 405/11, emissão de certidão de 

localização para efeitos de aplicação da taxa reduzida de IVA, certidão 

para isenção de IMI e certidão para dedução de despesas de construção 

em sede de IRS.------------------------------------------------------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº2743/20091007, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 24 e situa-se na Rua Direita nº 167 e 169, freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves.------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Após o respetivo processo de licenciamento para reconstrução / 

alteração do imóvel destinado a habitação, comércio e serviços, a 17 

de Abril de 2014 foi emitida a licença de construção nº78/14, com 

prazo de validade até 17/04/2015.------------------------------------ 
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1.2.2. Para se iniciarem as obras, foi solicitada a ocupação da via 

pública, tendo sido emitido a 23 de Abril de 2014 o respetivo alvará 

de ocupação da via publica nº83/14, com prazo de validade até ao dia 

20/10/2014.--------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IVA------------------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.”----------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6% às prestações de serviços e materiais, constantes 

da Lista I anexa ao CIVA.-------------------------------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS------------------- 

Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respectivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF.------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.3. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI------------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo do Nº7 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF).------------------------------------------------------ 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que o imóvel objeto de reabilitação se situe em área de 

reabilitação urbana, delimitada nos termos legais.-------------------  

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a aplicação da taxa reduzida de IVA.------------------------- 

3.3. A reconstrução iniciou-se com a demolição de todo o interior do 

edifício, dado que este se encontrava em péssimo estado de conservação, 

derivado a inúmeras anomalias motivadas por infiltrações pela 

cobertura.---------------------------------------------------------- 
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3.4. Da demolição, apenas foi mantida a fachada principal, tendo-se 

optado por substituir a estrutura em madeira, por estrutura mista aço-

betão.-------------------------------------------------------------- 

3.5. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação.------------------------ 

3.6. No passado dia 20/02/2015 foi feita a vistoria final a certificar 

o estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado 

de conservação de excelente, conforme consta da ficha de avaliação.-- 

3.7. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.6, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º 

do EBF – “Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.--------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.3%, a isenção 

por um período de 5 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial de:------------------------------------------------ 

Imóvel 
Uso da 

unidade 

Data 

Avaliação 

Valor 

patrimonial 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

r/c Comércio 19/11/2012 15 630€ 46.89€ 234.45€ 

1º Andar Habitação 19/11/2012 9 580€ 28.74€ 143.7€ 

2º Andar Habitação 19/11/2012 9 580€ 28.74€ 143.7€ 

      

   Total 104.37€ 521.85€ 

 

3.9. Assim, o município perderá receita anual no valor de 104.37 € e 

de 521.85 € durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação.------------------------------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

4.1. De acordo com o atrás enunciado, proponho a emissão da certidão 

de localização do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos 

da aplicação dos benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa 

reduzida de 6% constante na Lista I, verba 2.23, anexa ao CIVA.------ 

4.2. Proponho também a emissão da certidão para efeitos de isenção de 

IRS, dando cumprido o disposto no nº4 do artigo 71 do EBF e emissão 

da certidão para efeitos de isenção de IMI, por um período de cinco 

anos, de acordo com o nº7 do artigo 71.º do EBF.--------------------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão relativa à emissão de certidão para efeitos de isenção de IRS 

e isenção de IMI.---------------------------------------------------- 

4.4. Relativamente à isenção de IMI, a proposta de decisão constante 

desta informação deverá também ser submetida para deliberação, à 

assembleia municipal, de acordo com o nº 19 do artigo 71 do EBF.----- 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 16.04.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

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

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

3.4. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 9/88, PEDIDO DE 

ALTERAÇÕES – ÂNGELO MARTINS FERREIRA E OUTROS – LUGAR DOS FORTES, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. ARQ.º LUIS SANTOS DE 14.04.2015 --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

Os requerentes, Sr. Ângelo Martins Ferreira, Sra. Maria Ricardina da 

Silva Azevedo Ferreira, Sr. Mário Luis Nunes de Almeida e Sra. Ana 

Maria Martins Ferreira, através do requerimento n.º 738/14, referente 

ao processo n.º 247/14, solicitaram alterações às condições de licença 

da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 9/88, sita no lugar 

de Fortes, estrada de Outeiro Seco, na freguesia de Santa Maria Maior. 

Através do requerimento n.º 141/15, os interessados completaram o seu 

pedido com o estudo de conformidade com o Regulamento Geral do Ruido, 

conforme o solicitado na informação técnica de 19/12/2014.----------- 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

- Em 04/08/87, Lícia Martins Correia Núncio de Carvalho, Sabino Luís 

Martins Correia e João Manuel Martins Correia, em 04/08/87, 

solicitaram a esta autarquia o licenciamento da operação de 

loteamento, constituída por oito lotes, a qual se projetou num prédio 

rústico, sito no lugar dos Fortes – Estrada de Outeiro Sêco, inscrito 

na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 759º 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

41490, a folhas 49 do livro B - 99.---------------------------------- 

- Sob o n/ ofício com a referência 2157/DU/87, de 11/08/87, os 

requerentes foram convidados a apresentar aditamento ao projeto de 

loteamento, nos termos da informação técnica de 04/08/87.------------ 

- Em reunião de câmara de 08-03-88, sob proposta da informação técnica 

de 21-12-87 foi deliberado aprovar a operação de loteamento 

apresentado sob o requerimento nº 2198. ----------------------------- 

- Em 12-02-88, o Diretor do Serviço de Fortificação e Obras do 

Exercito, da Repartição do Património, emitiu parecer favorável sobre 

loteamento em terreno em zona de servidão militar do RIC, devendo os 

projetos dos edifícios remetidos à entidade para parecer.------------ 

- Em 16-08-88, foi emitido o alvará de loteamento nº 9/88, o qual 

incidiu sobre o prédio rústico supra referido, nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 400/84, de 31/12, autorizando 
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a constituição de oito lotes, identificados pelas seguintes letras 

designadas de “A” a “H” e cedendo ao domínio público a área de 240 m2, 

para alargamento do caminho.----------------------------------------- 

- Compulsados os processos administrativos de licenciamento 

respeitantes às construções erigidas nos lotes designados com as 

letras “A”, “B” e “G”3 , conclui-se que os adquirentes dos mesmos lotes 

comparticiparam na cedência de potência para alimentação elétrica dos 

imóveis previstos naqueles. ----------------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados no ponto 

7.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de março e com o Regulamento 

Municipal de Chaves, no que respeita ao pedido de alteração à licença 

da operação de loteamento n.º 9/88, nomeadamente:-------------------- 

Peças escritas:----------------------------------------------------- 

- Requerimento inicial;---------------------------------------------- 

- Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves do 

lote designado pela letra “E”;--------------------------------------- 

- Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

dos restantes lotes, para efeitos da notificação para pronúncia dos 

proprietários, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-

Lei 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 

de 30/03 e posteriores alterações, conjugado com o n.º 3 do artigo 

11.º do Regulamento Municipal de Chaves. ---------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura; 

- Termo de responsabilidade do técnico coordenador dos projetos;----- 

- Declaração de inscrição na Ordem do Engenheiros Técnicos do autor e 

coordenador do projeto de alterações de arquitetura;----------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Nota descritiva do plano de acessibilidades, presente na memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

- Estudo de conformidade com o Regulamento Geral do Ruído;----------- 

Peças gráficas:----------------------------------------------------- 

- Peças desenhadas à escala 1/500:----------------------------------- 

- Planta de Localização; -------------------------------------------- 

- Extratos do P.D.M (suspenso pelas Medidas Preventivas).------------ 

- Planta Síntese do Alvará inicial (n.º 9/88);----------------------- 

- Planta de alterações;---------------------------------------------- 

- Planta Síntese;---------------------------------------------------- 

- Ficha do lote designado pela letra “E” e do lote “I”;-------------- 

- Peças desenhadas e escritas em suporte informático.---------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

No regime jurídico--------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e 

posteriores alterações, o pedido do interessado, enquadra-se numa 

alteração à licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

09/88, emitido em 16 de agosto de 1988, em nome de Lícia Martins 

Correia Núncio de Carvalho, Sabino Luís Martins Correia e João Manuel 

Martins Correia.---------------------------------------------------- 

Nos instrumentos de gestão territorial------------------------------- 

O prédio a que se reporta o pedido insere-se na área delimitada para 

efeitos do estabelecimento nas Medidas Preventivas, publicadas no 

Diário da Republica, 2ª Série - n.º 107 – 4 de junho de 2014, através 

do Aviso n.º 6779/2014, por motivo da revisão do Plano Diretor 

                                                           
3 Tituladas pelos alvarás de obras de construção n.º 625/99, 542/90 e 

348/96, respetivamente. -------------------------------------------- 
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Municipal de Chaves em Espaços Urbanos e Urbanizáveis da Classe 1, 

Categoria 1.1 — Cidade de Chaves e Categoria 1.2 — Vila de Vidago.---  

Segundo a Planta de Condicionantes n.º 34ªA do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, o prédio alvo da presente pretensão se situa dentro da área 

limite da Servidão Militar.------------------------------------------ 

Entidades externas ao município-------------------------------------- 

Face à localização do prédio objeto da operação urbanística de 

loteamento, dentro da área limite da Servidão Militar, bem como, 

situado na área delimitada para efeitos do estabelecimento das Medidas 

Preventivas, atrás referidas e nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014, ficam sujeitas a parecer favorável 

da CCDR-N as operações de loteamento, “para cumprimento do 

estabelecido no artigo 42.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março”;------------------------------------------------------------- 

Deste modo, foi consultada a CCDR-N, nos termos artigo 13.º-A do 

Decreto-Lei 555/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 

de 30/03 e posteriores alterações, a qual emite decisão global 

favorável à pretensão, com registo de entrada nesta autarquia no dia 

12/1/2014, através do requerimento n.º 2078/14.---------------------- 

ANÁLISE DA PRETENSÃO------------------------------------------------- 

Os interessados pretendem levar a efeito a primeira alteração, às 

especificações da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 

9/88, a qual se projeta no lote designado pela letra “E” e introduzir 

as alterações a seguir referidas, que resultaram da análise das peças 

escritas e desenhadas constantes no processo administrativo, registado 

com o nº 247/14.----------------------------------------------------- 

Alteração da configuração geométrica dos lotes:---------------------- 

O presente pedido de alteração à licença, propõe o aumento do número 

de lotes constantes do alvará de loteamento n.º 9/88, passando de oito 

para nove lotes, resultantes da diminuição da área do lote designado 

pela letra “E”, em benefício da criação de um novo lote designado pela 

letra “I”. ---------------------------------------------------------- 

Lote “E”------------------------------------------------------------ 

Diminuição da área do lote em 527,50m2 (transferida para o lote “I”) 

passando de 1.072,500m2 para 545,00m2; ------------------------------ 

Lote “I” ------------------------------------------------------------ 

Área de 527,50m2 – proveniente da diminuição da área do lote “E”; --- 

Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao alvará n.º 

9/88:--------------------------------------------------------------- 

Lote “E”------------------------------------------------------------ 

Aumento da área de implantação em 16,00m2, passando de 129,00m24 para 

145,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 171,00m2, passando de 258,00m25 para 

429,00m2 (417,00m2 habitação mais 12,00m2 anexos);------------------- 

Aumento do número de pisos abaixo da cota de soleira em 1 piso------- 

Lote “I” (novo lote a criar com o presente pedido de alterações à 

licença) ----------------------------------------------------------- 

Área de implantação máxima - 145,00m2;------------------------------- 

Área total de Construção máxima - 429,00m2;-------------------------- 

                                                           
4 Área de implantação obtida por medição na planta de síntese do alvará 

de loteamento inicial n.º 9/88;-------------------------------------- 
5 Área de construção obtida pela multiplicação da área de implantação 

e o número de pisos previstos na memória descritiva do alvará de 

loteamento inicial 9/88.--------------------------------------------- 
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Área de construção de anexos – 12,00m2------------------------------- 

Número de pisos acima da cota de soleira – 2 pisos;------------------ 

Número de pisos abaixo da cota de soleira – 1 pisos;----------------- 

Finalidade – Habitação Unifamiliar----------------------------------- 

Áreas para estacionamento de veículo--------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença, com incidência no lote 

designado pela letra “E” e na criação de um novo lote designado pela 

letra “I”, da operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento 

n.º 9/88, respeita os parâmetros de dimensionamento definidos no ponto 

3 do artigo 12.º Plano Diretor Municipal de Chaves, no que se refere 

ao estacionamento a exigir, conforme o quadro explicativo que se segue, 

conforme se pode ler no seguinte quadro explicativo:----------------- 

Quadro I 

Estacionamento privado 

Lote 

Área de 

Construção 

(m2) 

Área de 

Habitação 
Fogos 

Estacionamento 

Exigido PDM 

(uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

“E” 429,00m2 429,00m2 1 3 + 1 = 4 4 

“I” 429,00m2 429,00m2 1 3 + 1 = 4 4 

 

O Plano Diretor Municipal de Chaves é omisso quando à exigência e 

quantificação dos lugares de estacionamento públicos, pelo que, sobre 

esta matéria, a título supletivo, estes serviços, consideram aplicar 

o estipulado nos parâmetros de dimensionamento constantes na Portaria 

216-B/2008 de 3 de março nomeadamente: “O número total de lugares 

resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público”.---------------------------------------- 

Analisadas as peças desenhadas constantes do processo administrativo 

e a situação presente no local, pode-se concluir que os arruamentos e 

passeios que circunscrevem a operação de loteamento em análise, já se 

encontram materializados no local através do alvará de loteamento 

inicial (alvará nº 9/88), o qual não previu lugares de estacionamento 

público ao longo do arruamento confrontante com a operação 

urbanística.-------------------------------------------------------- 

Da análise do desenho urbano presente no local, pode-se concluir que 

o mesmo se encontra consolidado e devidamente tipificado pelo alvará 

inicial, não surgindo qualquer possibilidade para levar a efeitos os 

estacionamentos públicos, correspondentes à aplicação da norma 

anteriormente referida, pelo que, estes serviços consideram enquadrar-

se na exceção prevista no n.º 5 do artigo 12.º do P.D.M.------------- 

Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença do alvará de loteamento 

9/88, com incidência nas especificações do lote designado pela letra 

“E”, foi precedido de uma reunião prévia com estes Serviços Técnicos 

e o Técnico autor do estudo;----------------------------------------- 

O Plano Diretor Municipal de Chaves, era o Instrumento de Gestão 

Urbanística em vigor para o local, a quando da realização da referida 

reunião Técnica, bem como, no momento da entrada do presente pedido 

de alteração à licença (20-04-2014);--------------------------------- 

O estudo que consubstancia o pedido de alterações à licença da operação 

de loteamento 9/88, com incidência nas especificações do lote 

designado pela letra “E”, seguiu as orientações referidas na reunião 

Técnica, bem como, cumpria a edificabilidade máxima de 0,8m2/m2 

(índice de ocupação), prevista no n.º 1 do artigo 73.º do Plano Diretor 
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Municipal de Chave, face à planta de Zonamento da proposta de Plano 

de Urbanização de Chaves6;------------------------------------------- 

Na sequência da informação técnica produzida em 26-05-2014, foi 

praticada a consulta aos proprietários conforme o previsto no n.º 3 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03, conjugado com o 

expresso no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação, em vigor, publicado em Diário da República 

em 19-10-2010, na 2ª Série.------------------------------------------ 

Decorrido o prazo estabelecido para os proprietários dos lotes 

designados com as letras “A” a “H”, se pronunciarem sobe o presente 

pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento n.º 

9/88, não ocorreu qualquer tipo de oposição escrita por parte dos 

mesmos;------------------------------------------------------------- 

O prédio a que se reporta o pedido se insere na área delimitada para 

efeitos do estabelecimento das Medidas Preventivas, publicadas no 

Diário da Republica, 2ª Série- n.º 107 – 4 de junho de 2014, através 

do Aviso n.º 6779/2014, por motivo da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Chaves em Espaços Urbanos e Urbanizáveis da Classe 1, 

Categoria 1.1 — Cidade de Chaves e Categoria 1.2 — Vila de Vidago;--- 

O retro citado pedido de alteração à licença com o registo de entrada 

nesta autarquia n.º 738/14, no dia 30-04-2014, não fica excluído do 

âmbito de aplicação das Medidas Preventivas uma vez que não houve 

“ações válidas e eficazmente autorizadas antes da sua entrada em 

vigor”, conforme o previsto no artigo 5.º do Aviso n.º 6779/2014 

referido no parágrafo anterior;-------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo Aviso, ficam 

sujeitas a parecer favorável da CCDR-N as operações de loteamento, 

“para cumprimento do estabelecido no artigo 42.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de março”;-------------------------------------------- 

De acordo com a planta geral das áreas urbanas diferenciadas, constante 

das regras de apoio à Gestão Urbanística das áreas abrangidas por 

Medidas Preventivas, aprovadas por deliberação de câmara no dia 4 de 

julho de 2014, o alvará de loteamento 9/88 situa-se em Espaços Urbanos 

de Expansão/colmatação;--------------------------------------------- 

A presente proposta de alteração à licença do alvará de loteamento n.º 

9/88 com incidência nas especificações do lote designado pela letra 

“E” e da criação do novo lote designado pela letra “I”, não contrariam 

as regras de apoio à Gestão Urbanística das áreas abrangidas por 

Medidas Preventivas;------------------------------------------------ 

As alterações propostas para o designado lote “E” e a criação do novo 

lote designado pela letra “I”, referidos no parágrafo anterior, não 

se enquadram nos motivos de indeferimento mencionados no artigo 3.º 

do Aviso n.º 6779/2014, uma vez que respeita os alinhamentos das 

construções definidos para o local, mantém a linguagem arquitetónica 

e o número de pisos acima da cota de soleira dominantes no local, não 

prejudica o modelo de acessibilidade e de mobilidade prosseguido pelo 

município, nem constitui uma sobrecarga significativa nos sistemas e 

redes de infraestruturas existentes.--------------------------------- 

                                                           
6 Instrumento de planeamento em fase de concepção, cujas orientações 

têm sido adoptados pelos serviços técnicos desta autarquia, para 

efeitos de limitação das zonas previstas no n.º1 do art.º 73 do Reg. 

do P.D.M.----------------------------------------------------------- 
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As edificações propostas para os lotes referidos no parágrafo 

anterior, enquadram-se nos objetivos constantes no artigo 3.º do Aviso 

n.º 6779/2014, nomeadamente: respeita os alinhamentos das construções 

definidos para o local, mantendo a linguagem arquitetónica e o número 

de pisos acima da cota de soleira dominantes no local, bem como, não 

prejudica o modelo de acessibilidade e de mobilidade prosseguido pelo 

município, nem constitui uma sobrecarga significativa nos sistemas e 

redes de infraestruturas existentes.--------------------------------- 

No entanto, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo 

Aviso n.º 6779/2014, ficam sujeitas a parecer favorável da CCDR-N as 

operações de loteamento. -------------------------------------------- 

Refere-se ainda, que de acordo com a planta de Condicionantes do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, o prédio alvo da presente pretensão situa-

se dentro da área limite da Servidão Militar.------------------------ 

A CCDR-N nos termos artigo 13.º-A do Decreto-Lei 555/99, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores 

alterações, após análise dos elementos contantes no pedido de 

alteração à licença do alvará de loteamento n.º 9/88, acompanhados 

pela informação Técnica produzida por estes serviços, emite decisão 

global favorável à pretensão, com registo de entrada nesta autarquia 

no dia 12/1/2014, através do requerimento n.º 2078/14.--------------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, o pedido de 

alteração licença da operação de loteamento n.º 9/88, coincidência nas 

especificações do designado lote “E” e no novo lote designado pela 

letra “I” (proveniente da diminuição da área do lote “E”), está sujeito 

ao cumprido o descrito no artigo 21º do regulamento do Plano Diretor 

Municipal (P.D.M.), no que respeitas às alterações propostas.-------- 

Da aplicabilidade da norma anteriormente referida, pode-se concluir 

que o pedido de alterações à licença, fica apenas sujeito ao previsto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 21º do P.D.M., pelo facto da área 

total do terreno objeto da operação de loteamento se manter 

inalterável, das quais as restantes alíneas estão diretamente 

relacionadas.------------------------------------------------------- 

O 1.º pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento 

n.º 9/88, para efeitos do regime de áreas de cedência em loteamentos 

mencionado no parágrafo anterior, consubstancia aumento da área bruta 

de construção em 600,00m2 [171,00m2 (aumento da área de construção do 

lote “E”) + 429,00m2 (novo lote “I”)], considera-se que apenas recai 

o previsto na alínea b) n.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. 

no respeitante às alterações introduzidas (aumento da área bruta de 

construção em 600,00m2), não se aplicando as restantes alíneas do 

mesmo artigo, pelo motivo da área do terreno inicial se manter 

inalterável.-------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e aplicando a norma retro citada, deverá a requerente 

compensar o município pela área não cedida para equipamentos públicos 

e que corresponde a 150,00m2 [0,00m2 < 25% (600,00m2) = 0,00m2 < 

150,00m2)]. -------------------------------------------------------- 

Atendendo que as alterações introduzidas ao alvará de loteamento n.º 

9/88, não previu áreas destinadas para equipamentos de utilização 

coletiva, aplica-se neste caso o regime das compensações previstas no 

n.º 4, do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e ulteriores 

alterações, sobre as alterações introduzidas, a calcular nos termos 

do artigo 30º do Regulamento de liquidação de taxas e cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas e do Quadro 

IV anexo a este, e plasmado no quadro III:--------------------------- 
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A área a contabilizar para efeitos do cálculo da compensação devida 

ao município pelo proprietário, relativa às áreas não cedidas para 

integração no domínio municipal, corresponde a 150,00m2 (resultante 

do aumento da área bruta de construção em 600,00m2).----------------- 

Quadro II 

L K A V 
C = 

    

LKxA(m2)xV  C = 9.453,24 € 

0,9 0,20 150,00 700,24 2  

 

L – Fator de localização (zona de densidade média – 0,9).------------ 

K – Coeficiente urbanístico do loteamento (zona de densidade média – 

0,20).-------------------------------------------------------------- 

A – Valor em metros quadrados da área não cedida.-------------------- 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço de construção para efeitos de cálculo da renda 

condicionada (Portaria n.º 252/2013 – Zona II - € 700,24).----------- 

C – Valor da Compensação devida ao Município.------------------------ 

Deverá a interessada compensar o município pelas áreas não cedidas, 

no valor de 9.453,24€ (nove mil quatrocentos e cinquenta e três euros 

e vinte e quatro cêntimos).------------------------------------------ 

CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------------- 

Considerando que, 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 e ulteriores alterações, não ocorreu oposição escrita 

por parte de nenhum proprietário no prazo de 10 dias, após o gestor 

de procedimento ter procedido à sua notificação, conforme o descrito 

no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Chaves.---------- 

Considerando que deverá ser liquidado o valor de 9.453,24 € (nove mil 

quatrocentos e cinquenta e três euros e vinte e quatro cêntimos), 

correspondente à compensação ao município pelas áreas não cedidas para 

os fins devidos, resultantes do pedido de alteração à licença;------- 

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 

26/2010 de 30/03 e ulteriores alterações, 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 ha;-------------------------------------------------------------- 

- 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;------------------------- 

Considerando que, a operação urbanística de loteamento obteve decisão 

global favorável da CCDR-N, emitida nos termos nos termos artigo 13.º-

A do Decreto-Lei 555/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/10 de 30/03 e posteriores alterações, para efeitos da consulta 

prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014, 

que publicou as Medidas Preventivas e da Servidão Militar.----------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no sentido 

de deferir o pedido de alterações às especificações do alvará de 

loteamento n.º 9/88, nos termos do artigo 27º 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.--------------------------------------------- 
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De acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 71.º, do 

diploma legal acima referido, os promotores dispõem do prazo de um ano 

para apresentar a comunicação prévia das respetivas obras de 

urbanização necessárias ao incremento do presente pedido de alteração 

à licença.---------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 16.04.2015 ------------------------------ 

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 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.04.21 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
“REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES” E NOMEAÇÃO 

DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA --------------- 

Foi presente a informação nº 88/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica – 2ª Série, nº 13 de 20 de janeiro de 2015, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reforço do 

Caudal de Água Termal para as Termas de Chaves”. -------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 13 de março de 2015, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa Anteros Empreitadas Sociedade de Construções, S.A., a 

execução da referida empreitada. ------------------------------------ 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 14 de abril de 

2015.---------------------------------------------------------------  

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 271.999,00 € (Duzentos e setenta e um mil 

novecentos e noventa e nove euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:----- 

•  Prazo de execução da obra: 150 dias contados a partir da 

consignação dos trabalhos.----------------------------------------- 

2 – O adjudicatário, apresentou a 10 de abril de 2015, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 
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Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ----------------------------------------------------------  

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ---------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 

iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos. ------------------------------------------------------ 

III - Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: -------------------------------------------------------- 

1.  Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Vítor Pereira;----------------------------------------------------- 

2.  Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

3. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho).--------------------------

À consideração Superior.-------------------------------------------

Divisão de Obras Públicas, 17 de abril de 2015-----------------------

A Chefe de Divisão ------------------------------------------------

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

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

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE FUNÇÕES ----------------------------------

Município de Chaves, dono da obra “Reforço do Caudal de Água Termal 

para as Termas de Chaves”, declara, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 9º do Decreto Lei 273/03 de 29 de Outubro, que 

nomeia o Técnico Vítor Joaquim Fernandes Pereira, como Coordenador de 

Segurança e Saúde da referida obra, a qual assegurará o exercício das 

funções afetas à coordenação da mesma, que neste mesmo documento, 

declara a aceitação daquelas funções. -------------------------------

Divisão de Obras Públicas, 17 de abril de 2015. ---------------------

Pelo Dono da Obra -------------------------------------------------- 

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira)--------------------------

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)--------------------------

O Coordenador de Segurança e Saúde da Obra---------------------------

(Eng.º Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------ 

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

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

DELGADO, DE 2015.04.20. -------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 
MEDIÇÃO N.º 13/DOP/2015 -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 13/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 28.362,41 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.03.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.04.21. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 28.362,41 

(vinte e oito mil trezentos e sessenta e dois euros e quarenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------

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

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Arqto. António Cabeleira 

para prestar o seguinte esclarecimento: ---------------------------- 

“Esta obra veio a ser objeto de aprovação, para efeitos de 

financiamento externo, no valor correspondente a 85% do valor 

correspondente, aproximadamente, de 830 mil euros.” ---------------- 

 

 

1.3. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 
MEDIÇÃO N.º 14/DOP/2015 -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 14/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 86.509,87 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.03.20. -------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.04.21. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ---------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 86.509,87 

(oitenta e seis mil quinhentos e nove euros e oitenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 
1 ERROS E OMISSÕES 1/DOP/2015 ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 1 ERROS E OMISSÕES /DOP/2015, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, 

S.A., no valor de 7.765,11 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 
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integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.21. --------------------------------------------------------

A reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 7.765,11 

(oitenta e seis mil quinhentos e nove euros e oitenta e sete mil 

setecentos e sessenta e cinco euros e onze cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. -------------------------------------------- 

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 
26/DOP/2015 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 26/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

79.548,75 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.04.20. -------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.21. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 79.548,75 

(setenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito euros e setenta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.6. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº22/DOP/2015 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 28.479,16 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais: -------------------------------------------------

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

DELGADO, DE 2015.04.20.----------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.21. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 28.479,16 

(vinte e oito mil quatrocentos e setenta e nove euros e dezasseis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 

 

 

1.7.FUNDAÇÃO NADIR AFONSO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 02/TRABALHOS A 

MAIS/DOP/2015 ------------------------------------------------------ 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 02 Trabalhos a Mais/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, EDINORTE – EDIFICAÇÕES NORTENHAS, 

S.A., no valor de 47.435,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara.------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, e com a abstenção do vereador do Partido Socialista, Eng. João 

Adérito Moura Moutinho, o referido auto e autorizar o respetivo 

pagamento no valor de 47.435,00 €, (quarenta e sete mil quatrocentos 

e trinta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Barros, tendo prestado, verbalmente, a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“Voto favoravelmente os autos de medição, considerando que a 

Autarquia, enquanto pessoa de bem, tem de honrar os seus compromissos 

financeiros, confiando, nesse sentido, nas informações técnicas que 

dão suporte a tais documentos. -------------------------------------- 

O mesmo não acontece quando os assuntos relacionados com este projeto 

têm uma dimensão estratégica e o mérito político associada a sua 

concretização, sendo certo que, nesta última perspetiva, a sua posição 

é substantivamente diferente. ---------------------------------------

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para, verbalmente, apresentar 

declaração justificadora da sua posição de abstenção: -------------- 

“A sua posição de abstenção justifica-se pelo facto de tais trabalhos 

serem trabalhos a mais, mantendo, assim, a sua coerência com posições 

análogas já, por si, assumidas, neste executivo, sobre matérias 

relacionadas com a execução da empreitada em apreciação. ----------- 

 

  

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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1. ALIENAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO, APTO PARA CONSTRUÇÃO, SITUADO EM 

QUINTELA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE, 

CONCELHO DE CHAVES.ADQUIRENTE: FLAVIGRÊS – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, S.A. PROPOSTA N.º 58/GAP/2015 --------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------- 

1. O executivo camarário, em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 31 de janeiro de 2014, nos termos da Proposta Nº 

18/GAP/2014, deliberou alienar, mediante procedimento de hasta 

pública, do domínio privado disponível da autarquia, entre outro, o 

prédio rústico, com aptidão construtiva, sito em Quintela, União das 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, 

inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 790 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 479/20081113 - freguesia 

de Santa Cruz/Trindade. -------------------------------------------- 

2. Tal decisão veio a ser, administrativamente, sancionada pelo 

órgão deliberativo municipal em sua sessão ordinária realizada no 

passado dia 26 de fevereiro de 2014. ------------------------------- 

3. Dentro do prazo fixado para a apresentação de propostas, de 05 

de abril a 05 de maio de 2014, não houve qualquer demonstração de 

interesse pelos bens a alienar. ------------------------------------ 

4. Nos termos do disposto na alínea c), do nº2 do Artigo 81º do 

decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto – Regime do Património 

Imobiliário Público -, pode ser adotado o ajuste direto, para a 

realização da venda, quando a praça da hasta pública tenha ficado 

deserta. ----------------------------------------------------------- 

5.  Neste contexto, para o efeito, ao abrigo do disposto no nº 2, 

do Artigo 105º do citado regime jurídico, com as necessárias 

adaptações, foi remetido convite, no dia 02 de março de 2015, para 

apresentação de proposta, nos precisos termos das normas 

disciplinadoras do procedimento de alienação, aprovadas pelos 

competentes órgãos municipais, à sociedade “Flavigrés, S.A.”, para 

apresentação de proposta tendente à aquisição do imóvel sito na 

Freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, melhor supra 

identificado. ------------------------------------------------------ 

6. No prazo definido para apresentação de proposta – 03 de março de 

2015 -, veio a firma convidada responder ao convite formulado, 

apresentando proposta de aquisição, do dito imóvel, pelo valor de €529 

150,00 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta euros), a 

qual veio a ser registada nos serviços municipais sob o nº 2440, de 

03 de março de 2015. ----------------------------------------------- 

7. Tal proposta, consubstanciando a intenção de adquirir o imóvel 

sito em Quintela, freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

inscrito na respetiva matriz predial sob o Artigo 790 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 479/20081113 – freguesia 

de Santa Cruz/Trindade, iguala o valor base da “hasta pública”, 

fazendo, a aludida firma, acompanha-la do cheque nº 5300000278, do 

Banco BPI, no valor de €52 915,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e 

quinze euros), correspondente a 10% do valor da proposta, a título de 

caução. ------------------------------------------------------------ 

8. A aludida sociedade – NIF 503209406 e NISS 20004196364 - tem a 

sua situação tributária e contributiva regularizada, perante a 

administração fiscal e a Segurança Social, conforme foi verificado por 

consulta, junto daquelas entidades, devidamente autorizada pela 
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interessada, realizada pelos serviços municipais, encontrando-se 

reunidas as condições, previstas nas normas do procedimento, para a 

realização da venda, mediante ajuste direto. ------------------------ 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Face ao exposto, ao abrigo das disposições combinadas e previstas na 

alínea c), do n.º 2, do art.º 81.º, e n.º 2, do art.º 105.º, do Dec. 

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e comprovado o cumprimento das normas 

disciplinadoras do procedimento, oportunamente aprovadas pelos 

competentes órgãos municipais, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo camarário o seguinte: ------------------------------------ 

a)  Que seja adjudicada a venda do prédio rústico – “Antiga 

Cooperativa da Batata” – sito em Quintela, freguesia de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, inscrito na respetiva 

matriz predial sob o Artigo 790º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 479/20081113 – freguesia de Santa Cruz/Trindade, 

pelo valor de €529 150,00 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e 

cinquenta euros), à sociedade ”F LAVIGRÉS – Comércio de Materiais de 

Construção, S.A.”, em conformidade com a proposta apresentada; ----- 

b)  Para o efeito, que a referida firma seja notificada para, no 

prazo de 15 dias, celebrar contrato-promessa de compra e venda, com 

pagamento de 40% do valor da proposta, no montante de €211 660,00 

(duzentos e onze mil, seiscentos e sessenta euros), sendo o restante 

do preço, no valor de €264 575,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, 

quinhentos e setenta e cinco euros), liquidado com a formalização da 

compra e venda; ---------------------------------------------------- 

c) Que a formalização do contrato prometido revista a forma de 

escritura pública, em conformidade com o disposto no Artigo 875º do 

Código Civil, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº116/2008, de 4 

de julho, e no Código do Notariado, a outorgar no Cartório Privativo 

Municipal, ficando desde já legitimado o Presidente da Câmara ou o seu 

substituto legal a outorgar o respetivo contrato; ------------------ 

d) Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a 

presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral – Gabinete de 

Notariado e Expropriações – para ulterior operacionalização. ------- 

Chaves, 20 de abril de 2015. --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, António Cândido Monteiro Cabeleira 

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. -- 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MEDICO DO TRABALHO. ART. 75º DA LEI Nº. 82-B/2014, DE 

31 DE DEZEMBRO – INFROMAÇAÕ Nº. 56/DRH/15 -------------------------- 

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 nº 5, do artigo 75º, da Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, exceto no caso das 

instituições do ensino superior de Camões, I.P., nos termos e segundo 

a tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei nº 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei nº 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte.----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o nº 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no nº 6, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. 

3. De acordo com o disposto no nº 6, do artigo 75º, da Lei nº 82-

B/2014, de 31 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, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas;--------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;------------- 

c) Cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 75º, da Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro.------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves renovar o contrato de 

aquisição/prestação de serviços de Medicina do Trabalho, para vigorar 

durante um ano7 e revestindo a natureza de avença.------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é 14.850.00€ (catorze mil 

oitocentos e cinquenta euros).--------------------------------------- 

3. A renovação do contrato de prestação de serviços, justifica-se pela 

obrigatoriedade de existir um Médico do Trabalho, especializado na 

área de Medicina do Trabalho, o que resulta da Lei n.º 59/2008, de 11 

de setembro, aplicável aos trabalhadores e empregadores dos serviços 

e organismos da administração central, local e regional.------------- 

Considerando que este diploma legal, foi revogado, recentemente, pela 

lei geral do trabalho em funções públicas (Lei 35/2014 de 20 de junho), 

que através da alínea i) e j) do artigo 40.º, remete para o código do 

                                                           
7 O atual contrato de avença termina a 31/05/2015. ------------------ 
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trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, em que o 

artigo 284.º, do mesmo diploma legal, faz a remissão para a Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro e ulteriores alterações, que estabelece o 

regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho.-------- 

Considerando que o contrato de prestação de serviços teve início em 

01 de maio de 2004, desde logo, porque o médico em causa é conhecedor 

de todos os registos clínicos referentes a cada trabalhador, na área 

de medicina do trabalho, implementada em todos os serviços do Município 

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

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

5. Atendendo à natureza do contrato de aquisição de serviços que se 

pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho 

subordinado, em face dos pressupostos contratuais evidenciados e da 

natureza do próprio contrato.---------------------------------------- 

6. Após consulta à entidade competente em matéria de requalificação 

de pessoal – INA – verificou-se a inexistência de pessoal em situação 

de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa, conforme declaração emitida por tal entidade, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

7. 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.--------------------- 

8. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento 

orçamental, muito concretamente na rubrica 01.01.07.----------------- 

9. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº 6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, verifica-se, que foi dado cumprimento ao previsto no artigo 

2º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, pelo que a redução incide 

sobre as remunerações totais ilíquidas mensais de valor superior a 

1500.00€.----------------------------------------------------------- 

Ora, o valor pago mensalmente é de 1.237.50€, perfazendo um total 

anual de 14.850.00€ (catorze mil oitocentos e cinquenta euros), isento 

de qualquer redução remuneratória.----------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal, que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no nº 5 

e no nº 1, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável, relativamente à renovação do contrato de 

aquisição de serviços de Medicina do Trabalho, para vigorar durante 

um ano, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos 

os requisitos previstos no nº 6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro.--------------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de março de 2015 ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos ----------------------------- 

(Dr.ª Paula Cabugueira) -------------------------------------------- 

Em anexo: Pedido de verificação de trabalhadores em situação de 

requalificação ao INA, no âmbito da Portaria nº 48/2014, de 26 de 

fevereiro.---------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.04.03.----------------------------------------------
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.20. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

CONSUMO HUMANO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES. - ARTIGO 75º, DA 

LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO.INF. 64/DAR/15. ---------------- 

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 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, 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 membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos 

de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 35/2010, de 20 de junho e ulteriores 

alterações, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores 

alterações, independentemente da natureza da contratante. ----------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações.--------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 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, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções;------------------------------------------------------------ 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro.------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar------- 

1. Considerando que o Município de Chaves, ao abrigo do previsto no 

n.º2 do artigo 7º do D.L. 194/2009 de 20 de agosto teve de assumir a 

partir de 1 de janeiro de 2015 a gestão dos sistemas de água de consumo 

humano que até 31 de dezembro eram da responsabilidade das juntas de 

freguesia;---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, o Município de Chaves tem de assegurar e 

cumprir o Programa de Controlo de Qualidade de Água de Consumo Humano 

para 2015, nas freguesias do Concelho e tem de efetuar os tratamentos 

necessários na água de consumo humano distribuída;------------------- 
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3. Considerando que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos para este tipo de tarefa, deverão tais 

serviços ser objeto de aquisição exterior de modo a garantir, de forma 

eficaz, o cumprimento do Programa de Controlo de Qualidade de Água;-- 

4. Considerando que por tal motivo, o Município de Chaves tem 

necessidade de recorrer a uma prestação de serviços com uma empresa 

creditada, para garantir o tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano;----------------------------- 

5. Considerando que, para assegurar a prestação de serviços há a 

necessidade de celebrar um contrato de aquisição/prestação de serviços 

de tratamento e higienização dos sistemas de abastecimento de água de 

consumo humano para obedecer ao programa de controlo de qualidade 

água;--------------------------------------------------------------- 

6. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de 

celebrar um contrato de aquisição/prestação de serviços de desinfeção 

dos sistemas de abastecimento de água de consumo humano para, de 

imediato, dar cumprimento ao programa de controlo de qualidade água 

de 2015 das freguesias de Chaves, a vigorar durante o ano de 2015, 

cujo objeto não é, nem consultadoria técnica, nem dá origem à 

celebração de contratos de tarefa e ou avença.----------------------- 

7. O valor estimado para o contrato em causa é de aproximadamente 

7.938,00€ (sete mil novecentos e trinta e oito euros).--------------- 

8. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de “Ajuste Direto”, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.------ 

9. 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.---------------------- 

10. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

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 do contrato.--------------------- 

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, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental no orçamento da despesa corrente, muito 

concretamente na rubrica 02.02.20.03.-------------------------------- 

13. Dado à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 

que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA.------------ 

14. Considerando as disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº 6 do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, 

foi dado cumprimento ao dever de aplicação do mecanismo legal de 

redução remuneratória de 10% sobre o valor de 8.820,00€.------------- 

III – Da proposta em sentido estrito--------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no \sentido de emitir, por força do disposto no n.º 

5 e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano para dar cumprimento ao 

programa de controlo de qualidade água de 2015 das freguesias de 

Chaves, a vigorar durante o ano de 2015, encontrando-se, no caso 
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individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 

6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.----------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 06 de abril de 2015------------------------------------------ 

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

(Eva Moura Castro, Eng.ª) ------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.04.13.----------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.20. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSERIDO NO PLANO ESTRATÉGICO DE 

COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (PECCM); - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-

B/2014, DE 31/12. PROPOSTA Nº 49/GAP/2015 --------------------------- 

Foi presente a proposta 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 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ---------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; -------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------ 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. -------------------------------------------------- 

II – DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR ----- 
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1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição/prestação de serviços de Produção e divulgação de eventos, 

textos e spots simples ou mistos diversos, na forma: escrita, sonora, 

de cartaz, de outdoors, de imagem, de vídeo e outras, para publicitação 

em jornais, revistas, televisão, internet, facebook e outros, para 

vigorar até 31-dezembro-2015 e revestindo a natureza de prestação de 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa, tem o custo anual de 

5.500,00€ (acrescido de IVA); -------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de ajuste direto, repartido 

por vários fornecedores, com base no disposto, sobre a matéria, no 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se por: ---- 

a.  Notando que gerir é comunicar e que, sem um Plano Estratégico 

de Comunicação da Câmara Municipal (PECCM), não existe informação 

municipal, nem é possível a coerência dos atos e a clareza 

metodológica; ------------------------------------------------------ 

b. Observando que, a necessidade da existência de um PECCM, exige 

congruência, tem de assentar numa metodologia incontestável e deve 

assumir o objetivo de comunicar, como uma técnica profissional ao 

serviço da dinâmica de desenvolvimento. ----------------------------- 

c. Atentando que, num município, é tão importante fazer como saber 

que se faz, para que os munícipes avaliem e valorizem o que foi bem 

feito; ------------------------------------------------------------- 

d. Reparando que, o PECCM garante as seguintes vantagens: -------- 

i. Um quadro de referência e coerência às ações; ----------------- 

ii. Valoriza o papel da comunicação na concretização dos objetivos 

políticos, sociais, culturais, desportivos, económicos e de 

desenvolvimento sustentado do município; --------------------------- 

iii. Permite e facilita o debate de ideias entre os líderes eleitos; 
iv. Facilita o controlo e a avaliação sobre os efeitos das decisões 

e realizações; ----------------------------------------------------- 

v. Fornece referências para uma comunicação pró-ativa e dinâmica; - 

vi. Reforça a afirmação da imagem/marca do município no espaço 

público globalizado; ----------------------------------------------- 

vii. Assegura gastos planeados, evitando custos imprevistos e mais 
elevados. ---------------------------------------------------------- 

e. Analisando que, aquilo que hoje se denomina, “marketing de 

cidades”, com uma notável relevância pelo facto de se tornar num 

instrumento poderoso de captação do turismo interno e externo e de 

inclusivamente atrair investimentos, o PECCM tem uma parte dedicada 

ao marketing de promoção das potencialidades do concelho; ----------- 

f. Referindo que, os conteúdos do PECCM se desenvolvem em: ------- 

i. Definir os objetivos de comunicação em sintonia com os objetivos 

do Município; ------------------------------------------------------ 

ii. Desenvolver os conceitos de uma comunicação moderna e eficiente; 

iii. Diagnosticar e analisar as informações que chegam aos munícipes 
e de que modo/meios; ----------------------------------------------- 

iv. Definir, face ao diagnóstico, objetivos, propostas de 

estratégias, programação de meios e métodos de comunicar; ---------- 

v. Afirmar no espaço público global as potencialidades do concelho, 

numa perspetiva de promoção turística e de atracão de investimentos; 

vi. Tirar o máximo de rentabilidade da comunicação em plataforma 

Internet. ---------------------------------------------------------- 
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g. Ponderando que, o PECCM, para conceber, executar, acompanhar e 

assegurar as atividades de informação, imagem, marketing e 

publicidade, passa igualmente pelos serviços, já contratualizados, de:  

i. Produção e distribuição do Boletim Municipal; ----------------- 

ii. Alojamento e manutenção do site do Município; ----------------- 

iii. Produção e distribuição da Agenda Cultural do Município; ------ 
iv. Alojamento, utilização e manutenção do pacote de correio 

eletrónico. -------------------------------------------------------- 

5. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que garantam, de forma eficaz, a execução 

dos serviços objeto do contrato. ----------------------------------- 

6. 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. -------------------- 

7. Após consulta à entidade competente em matéria de requalificação 

de pessoal – INA – verificou-se a inexistência de pessoal em situação 

de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa, conforme declaração emitida por tal entidade e 

arquivada nos serviços do notariado da Câmara Municipal. ------------ 

8. 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. ------------------- 

9. De acordo com documento emitido pela unidade orgânica responsável 

e que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços 

em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.02. ------------------------------------------------------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável, relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços, por ajuste direto, repartido por vários 

fornecedores, e tendo por objeto a produção e divulgação de eventos, 

textos e spots simples ou mistos diversos, na forma escrita, sonora, 

de cartaz, de outdoors, de imagem, de vídeo e outras, para publicitação 

em jornais, revistas, televisão, internet, facebook e outros, para 

vigorar pelo prazo de uma ano, encontrando-se, no caso individual e 

concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. ------------------------------- 

Chaves, 17 de Abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

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

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

Chaves de Melo, para registar o facto da proposta, em apreciação, não 

estar acompanhada de cópia do plano estratégico de comunicação que lhe 

deu suporte. --------------------------------------------------------

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

Em resposta ao comentário acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara 

referiu que, numa próxima reunião do executivo, será apresentado um 

plano global de comunicação da Autarquia. -------------------------- 
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2.4.PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. PAULO JORGE DA SILVA REIS. INFORMAÇÃO Nº. 

8/SA/2015 --------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da informação da Divisão de Desenvolvimento Social e 

Cultural nº 56/SAC nº 4/2015, os serviços responsabilizam o Município 

pelos danos causados na sua viatura 56-94-MP, propriedade de Paulo 

Jorge da Silva Reis, provocados pela queda das grades móveis 

delimitadoras do espaço e dissuasoras de estacionamento.------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos no valor de 240,00€ (duzentos e quarenta 

euros).------------------------------------------------------------- 

Como o sinistro não 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 

240,00€ (duzentos e cinquenta euros).-------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 953/2015 e do compromisso nº 1067/2015.-------------- 

Chaves, 17 de Abril de 2015----------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Em anexo respetivo processo) -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA DE 

2015.04.17 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual da inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.04.20.----------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.21. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se.---------------------------------------------- 

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO TENDENTE À ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

DE UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO MERCADO DE GADO DE 

CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 19/2015 ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O recinto do Mercado de Gado de Chaves, sito no Lugar da Serrinha, 

Freguesia de Outeiro Seco, Chaves, foi inaugurado no pretérito dia 9 

de Setembro de 2009. Para uma eficaz dinamização, foi munido de 

condições que permitem que o mesmo seja um espaço privilegiado de 

comércio, justificando-se, nesta justa medida, o funcionamento, no 

referido espaço, de instalações de apoio ao mesmo, na qual se prestam 
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serviços de restauração e bebidas, que, por uma questão de eficiência 

e economia, são realizados por um operador privado. -----------------  

Assim, no pretérito dia 2 de novembro de 2009, em sua reunião 

ordinária, deliberou por unanimidade o Executivo Municipal, autorizar 

a abertura do Concurso Público tendente à adjudicação do direito de 

exploração de um Estabelecimento de Restauração e Bebidas no Mercado 

de Gado, sito no Lugar da Serrinha, freguesia de Outeiro seco, tendo 

o mesmo sido adjudicado a Maria José Gomes Pereira, contribuinte fiscal 

n.º 202688883, residente no Bairro dos Fortes, bloco I, n.º 5, 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. -----------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que o direito de exploração do mencionado 

estabelecimento, conforme Cláusula 8.ª - Duração do Direito - do 

contrato de direito de exploração estabelecido a 15 de abril de 2010, 

por ambas as partes, foi estabelecido a título precário, pelo prazo 

de um ano, contado a partir da data do início da exploração. -------- 

Considerando que o prazo de duração do direito de exploração podia ser 

prorrogado, por períodos de um ano, até ao máximo de 5 anos, por 

iniciativa do primeiro outorgante, Município de Chaves, mediante 

comunicação escrita dirigida ao segundo outorgante com a antecedência 

mínima de 60 dias em relação ao termo do prazo respetivo, o que se 

verificou. --------------------------------------------------------- 

Considerando que os serviços que se pretendem adjudicar não revestem 

a natureza de serviços públicos, pelo que, atento ao disposto na Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal aprovar a 

adjudicação dos mesmos, fixando as respetivas condições gerais. ----- 

Considerando que, nos termos do artigo 6.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e 

ulteriores alterações, a parte II do mesmo Código só é aplicável quando 

o objeto de tais contratos abranja prestações típicas de contratos de 

concessão de serviços públicos. ------------------------------------- 

Considerando que, a parte II, do retrocitado Código, sob a epígrafe 

“Contratação Pública”, regula os procedimentos a adotar para a 

formação dos contratos, determinado, no n.º 1, do seu artigo 31º, como 

procedimentos privilegiados para a formação de contratos de concessão 

de serviços públicos, o concurso público, o concurso limitado por 

prévia qualificação ou o procedimento por negociação. --------------- 

Considerando que, como se viu, os serviços que se pretendem 

contratualizar não revestem a natureza de serviços públicos. -------- 

Considerando, contudo, que a adjudicação do direito de exploração do 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas, sito no Mercado de Gado de 

Chaves, deverá ser precedido de procedimento que garanta o cumprimento 

dos princípios da igualdade, transparência e da concorrência, na 

formação do respetivo contrato, gerando iguais oportunidades para 

todos os eventuais interessados. ------------------------------------ 

Considerando, assim, que a adjudicação do direito de exploração do 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas acima identificado, apesar 

de não estar abrangido pelas regras previstas na parte II do Código 

dos Contratos Públicos, deverá ser precedido de concurso público, 

aplicando-se, subsidiariamente, a tal procedimento, as regras 

constantes na parte II, do Código dos Contratos Públicos, em tudo o 

que não contrarie o disposto no programa de concurso e no caderno de 

encargos em anexo. -------------------------------------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia de atuação: ---------------------------------------------- 
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a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do 

executivo camarário, com vista a que o aludido órgão aprove a abertura 

do procedimento - concurso público - para a adjudicação do direito de 

exploração do Estabelecimento de Restauração e Bebidas, sito no 

Mercado de Gado de Chaves, Lugar da Serrinha, freguesia de Outeiro 

Seco, Chaves, conforme condições de adjudicação constantes em anexo à 

presente informação - Caderno de Encargos -; ------------------------ 

b) Sequencialmente, que sejam aprovadas as peças do correspondente 

procedimento concursal, muito concretamente, o programa de 

procedimento e o caderno de encargos, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais; ------------ 

c) Simultaneamente, que seja designado o júri responsável pela 

liderança e coordenação do procedimento, acima referido, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Marcos José Silva Barroco --------------------------- 

Vogal efetivo: Dra. Cristiana Adelaide Aires de Morais -------------- 

2.º Vogal efetivo: Isaac Cruz Dias ---------------------------------- 

Vogais suplentes: Dr. Sotero Lopes Palavras e Pedro Morais----------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo; ---------------------------------------- 

d) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo municipal, 

dever-se-á promover à sua publicação mediante a afixação de editais 

nos lugares de estilo, bem como em sítio da internet e boletim 

municipal, e num jornal local, de acordo com o disposto no artigo 

56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

Chaves, 13 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 

15/04/2015 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DATADO DE 20/04/2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.20. -------------------------------------------------------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TERRADO NA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES, A FAMILIAR DE 1.º GRAU INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

20/2015 ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No passado dia 26 de fevereiro de 2015, o requerente, José Soares 

Cardoso, contribuinte fiscal n.º 205660479, residente em Lugar da 

Pedreira lote 2, Almacave, 5100-185 Lamego, apresentou nesta 

edilidade, com o número de expediente 2266, um requerimento onde 
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solicita a cedência do direito de ocupação do lugar de terrado E62, 

do qual é titular, para sua esposa Alice Maria Rodrigues Freitas 

Cardoso, contribuinte fiscal n.º 209947730. ------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que a cedência do direito à ocupação dos lugares de 

terrado pode ser autorizada, pelo órgão executivo camarário, aos 

respetivos familiares de 1.º grau, conforme alínea d) do n.º 18 do 

artigo 13.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, 

por motivos ponderosos e devidamente justificados. ------------------ 

Considerando que solicita o atual titular do direito de ocupação, por 

ter desistido da atividade de feirante, a cedência do direito a sua 

esposa, que já requereu o pedido de registo de feirante à Direção-

Geral das Atividades Económicas (DGAE), no pretérito dia 30.01.2015, 

conforme documentos que anexa ao presente requerimento, devidamente 

validados pelo Município de Lamego. --------------------------------- 

Considerando que Alice Maria Rodrigues Freitas Cardoso se encontra 

inscrita nas finanças no CAE 47820 – Comércio a retalho em bancas, 

feiras e unidades móveis de venda, de têxteis, vestuário, calçado, 

malas e tabaco. ----------------------------------------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

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

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão;- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 

termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

deferimento do pedido de cedência do direito de ocupação de terrado 

E62 na Feira Semanal de Chaves, a sua esposa, Alice Maria Rodrigues 

Freitas Cardoso. ---------------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 13 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 

13/04/2015 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DATADO DE 15/04/2015 ---------------------------------------- 

                                                           
8 Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes -----------  

1. Aos titulares das licenças de ocupação referidas no art. 12º, poderá 

ser autorizada, pelo órgão executivo camarário (CM) a cedência aos 

respetivos familiares de 1º grau, desde que ocorra um dos seguintes 

factos: ------------------------------------------------------------  

a) Invalidez do titular; -------------------------------------------- 

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal do titular; ---  

c) De pessoa singular para pessoa coletiva, desde que a primeira 

detenha mais de 50% das quotas da sociedade para quem se pretende 

fazer a referida cedência;-------------------------------------------  

d) Outros motivos ponderosos e devidamente justificados, verificados 

caso a caso. --------------------------------------------------------  
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 20/04/2015 ----------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3. PEDIDO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TERRADO NA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES, A FAMILIAR DE 1.º GRAU. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

21/2015. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No passado dia 17 de junho de 2014, o requerente, Joaquim Marques, 

contribuinte fiscal n.º 113780796, residente na Rua Estanca Rios n.º 

162, 5370-222 Mirandela, apresentou nesta edilidade, com o número de 

expediente 7323, um requerimento onde solicita a cedência do direito 

de ocupação do lugar de terrado n.º D24, do qual é titular, para Sandra 

Isabel Miranda Pereira. --------------------------------------------- 

Da análise do pedido foi solicitado através do ofício 35/DDSTC/2014, 

datado de 25.07.2014, esclarecimento sobre a relação familiar dos 

intervenientes, bem como documento comprovativo de entrega de Mera 

Comunicação Prévia relativa à atividade de feirante de Sandra Isabel 

Miranda Pereira. ---------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que o requerente, Joaquim Marques, ora apresentou o 

esclarecimento solicitado sobre a sua relação com Sandra Isabel 

Miranda Pereira, que apresenta como sua nora. ----------------------- 

Considerando que a cedência do direito à ocupação dos lugares de 

terrado pode ser autorizada, pelo órgão executivo camarário, aos 

respetivos familiares de 1.º grau, conforme alínea d) do n.º 19 do 

artigo 13.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, 

por motivos ponderosos e devidamente justificados. ------------------ 

Considerando que solicita o atual titular do direito de ocupação, por 

ter desistido da atividade de feirante, por motivos de reforma, a 

cedência do direito a sua nora, que já o auxiliava na atividade, como 

sua colaboradora, e que efetuou já a Mera Comunicação Prévia relativa 

à atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por 

                                                           
9 Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes ----------- 

1. Aos titulares das licenças de ocupação referidas no art. 12º, poderá 

ser autorizada, pelo órgão executivo camarário (CM) a cedência aos 

respetivos familiares de 1º grau, desde que ocorra um dos seguintes 

factos: ------------------------------------------------------------  

a) Invalidez do titular; --------------------------------------------  

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal do titular; ---  

c) De pessoa singular para pessoa coletiva, desde que a primeira 

detenha mais de 50% das quotas da sociedade para quem se pretende 

fazer a referida cedência; ------------------------------------------  

d) Outros motivos ponderosos e devidamente justificados, verificados 

caso a caso. -------------------------------------------------------- 
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feirantes, encontrando-se inscrita nas finanças no CAE 47820 – 

Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de 

têxteis, vestuário, calçado, malas e tabaco. ------------------------ 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

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

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão; 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 

termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

deferimento do pedido de cedência do direito de ocupação de terrado 

na Feira Semanal de Chaves, a sua nora, Sandra Isabel Miranda Pereira. 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 13 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 

15/04/2015 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DATADO DE 17/04/2015 ----------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 20/04/2015 ----------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. -------------------------------------------- 

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira, deu a palavra aos 

presentes que mostraram interesse em intervir na presente reunião, nos 

termos do disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

- Usou da palavra, o Senhor Manuel Leão, tendo, sumariamente, 

manifestado a sua preocupação sobre a existência de certos abusos dos 

automobilistas que circulam na zona histórica da cidade. ----------- 

De facto, alguns sinais de trânsito colocados, particularmente, na 

zona histórica da cidade, com incidência em zonas pedonais e 

estacionamento, não são respeitados pelos cidadãos, facto que vem 

dando causa à dedução de legítimas reclamações por parte dos turistas 

que visitam a cidade de Chaves. ------------------------------------ 

Por outro lado, a limpeza das ruas do Centro Histórico, durante o fim 

de semana, é muito insuficiente, dando uma imagem negativa de tão 

relevante zona da cidade de Chaves. --------------------------------- 

Esta situação sai ainda agravada pelo funcionamento dos 

estabelecimentos de bebidas situados, na zona histórica, sugerindo uma 
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corresponsabilização dos proprietários na recolha dos resíduos sólidos 

produzidos. --------------------------------------------------------

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

Em resposta à interpelação feita pelo Senhor Manuel Leão, usou da 

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

os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------- 

1 – No que concerne à circulação de trânsito, na zona histórica da 

cidade, os sinais de trânsito colocados, nessa zona da cidade, vêm 

cumprindo, corretamente, a sua função. ----------------------------- 

2 – O não cumprimento de tais regras, por parte dos cidadãos, deve ser 

comunicado à PSP, no sentido de ser intensificada a fiscalização 

policial quanto ao seu efetivo cumprimento, sendo aplicadas as 

consequentes sanções administrativas. ------------------------------ 

3 - Relativamente à situação relacionada com a recolha de resíduos 

sólidos, na zona histórica da cidade, os serviços municipais criaram 

uma brigada especial para a limpeza das ruas aí localizadas, 

particularmente, ao sábado e domingo de manhã. --------------------- 

4 – Uma cidade limpa é aquela que os cidadãos não sujam e não aquela 

que a Câmara limpa bem! -------------------------------------------- 

5 – Admite-se, no entanto, um esforço funcional adicional que permita 

melhor fiscalizar o funcionamento dos bares, na zona histórica, 

durante o período noturno. ----------------------------------------- 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


