
                                                                F. 123 

                                                                  _____________________ 
 

Nº 07 – Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal  de  Chaves 

                                    Realizada no dia 26 de março 

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

Aos vinte e seis dias do mês março 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, 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 iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada do dia vinte e três de março do corrente ano. ---- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO MOVIMENTO AUTARQUICO INDEPENDENTE, SENHOR 

JOÃO CARLOS ALVES NEVES. -------------------------------------------- 

O Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Carlos 

Alves Neves, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, por motivos de doença. ----------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, começando por referir que a presente reunião é uma 

reunião pública, facto que justifica a presença dos cidadãos, embora 

estes apenas possam participar após o encerramento dos trabalhos. --- 

No entanto, considerando a presença, na presente reunião camarária, 

dos meios de comunicação social e, considerando, também, que na mesma 

estão presentes os “Jovens Presidentes” deste Executivo, no âmbito do 

programa “Se Eu fosse Presidente”, dar-se-á, de imediato, ao período 

de participação do público, desde que tal procedimento não mereça a 

discordância de qualquer dos Vereadores presentes. ------------------ 

A Câmara Municipal concordou, por unanimidade, com o procedimento 

acima sugerido pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------- 

Sequencialmente, usou da palavra o “Jovem Presidente” Ivo Amaro tendo 

apresentado, verbalmente, proposta consubstanciada na execução, pelo 

Município, das seguintes medidas: ----------------------------------- 

a) Reparação da rede viária do Concelho: Sobre esta matéria, o “Jovem 

Presidente”, solicitou, ao Executivo Municipal, a rápida reparação da 

Rua do Rajado, considerando que a mesma não está no melhor estado de 

conservação. ------------------------------------------------------- 

b) Obras de Conservação nas Piscinas Municipais: Sobre esta matéria, 

o “Jovem Presidente”, solicitou, ao Executivo Municipal, a rápida 
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reparação do telhado das Piscinas Municipais cobertas, evitando, 

assim, a infiltração de água. --------------------------------------- 

c) Colocação de meios de vigilância: Sobre esta matéria, o “Jovem 

Presidente”, solicitou, ao Executivo Municipal, a colocação de câmaras 

de videovigilância, na entrada da cidade, medida que permitirá evitar 

roubos ou atos de vandalismo. --------------------------------------- 

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

Posteriormente, usou da palavra a “Jovem Presidente” Ana Carolina 

Parada tendo apresentado, por escrito, propostas consubstanciadas no 

melhoramento da Escola EB1, n.º1 de Chaves (Santo Amaro), muito 

concretamente, mediante a colocação de uma lomba antes da passadeira, 

na Av. Tenente Valadim, e bem assim, na realização de obras de 

conservação do edifício escolar e disponibilização de dez 

computadores, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido, o qual se anexa à presente ata sob o número 1. --------- 

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

Na sequência das intervenções que antecedem, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo prestado os seguintes esclarecimentos, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

1. A Rua do Rajado não está, de facto, no melhor estado de 

conservação. ------------------------------------------------------- 

2. Todavia, há outras ruas da cidade a necessitar de intervenção, 

sendo certo que, sendo escassos os recursos disponíveis, torna-se 

necessário estabelecer prioridades. --------------------------------- 

3. Na presente data, já foram recebidos os moradores da referida rua, 

no sentido de ser ponderada a sua requalificação. ------------------- 

4. Dever-se-á registar com grande simpatia, o facto do “Jovem 

Presidente” Ivo Amaro não viver na rua em causa, facto que deve ser 

enaltecido e registado. --------------------------------------------- 

5. Quanto às piscinas municipais e reparação da sua cobertura, é, 

também, verdade que as mesmas não estão em perfeitas condições. ----- 

6. No entanto, o objetivo da Autarquia passa por construir uma nova 

piscina municipal, desde que, como é evidente, haja recursos 

financeiros indispensáveis à concretização de tal projeto relevante 

para a cidade e para o concelho. ------------------------------------ 

7. Quanto à instalação de um sistema de videovigilância, na cidade, 

tal proposta não é muito simples de por em prática, considerando a 

legislação, em vigor, sobre a matéria, relacionada com a privacidade 

dos cidadãos e com a proteção de dados pessoais e da imagem dos mesmos. 

8. Por outro lado, a cidade de Chaves não apresenta níveis de 

criminalidade preocupantes que possam justificar a execução de tal 

medida. ------------------------------------------------------------ 

9. Quanto à petição apresentada pela “Jovem Presidente” Ana Carolina 

Parada, a Autarquia irá estar atenta à satisfação do pedido 

apresentado, relacionado com a execução, em tempo oportuno, das obras 

de conservação da Escola de Santo Amaro. ---------------------------- 

10. Por último, registou com grande satisfação o sucesso associado à 
experiência partilhada com os “Jovens Presidentes”, na gestão da 

autarquia, constituindo a mesma um estímulo fundamental para a 

participação ativa dos cidadãos, na gestão da coisa pública, com ganhos 

importantes na intensificação da democracia participativa 

indispensável à boa prossecução do interesse público. --------------- 

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

Concluída a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra 

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

Moutinho, tendo começado a sua intervenção por referir que os alunos 

participantes na presente reunião colocaram questões pertinentes, 
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todas elas relacionadas com a qualidade de vida dos cidadãos 

flavienses. -------------------------------------------------------- 

Os Executivos Municipais anteriores deram grande enfase a 

empreendimentos públicos de dimensão relevante, sendo certo que o 

futuro irá dizer e/ou confirmar se os mesmos serão benéficos para os 

cidadãos do Concelho de Chaves. ------------------------------------- 

No entanto, as preocupações acima evidenciadas pelos alunos, “Jovens 

Presidentes”, apontam para outro tipo de preocupações, sendo certo que 

tais contributos foram muito benéficos para a gestão da Autarquia. -- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, 

adicionalmente, apresentado os seguintes comentários relacionados com 

a intervenção, que antecede, do Senhor Vereador Eng. João Moutinho: - 

1. Quando o Presidente da Câmara de Paris decidiu construir a Torre 

Eiffel, hoje, um ícone incontornável da cidade de Paris, seguramente 

que existiriam ruas, naquela cidade, que careciam de reparação. ----- 

2. Tudo isto, para concluir que, nem sempre, o melhor investimento 

público é aquele que se destina a suprir necessidades básicas. ------ 

3. Há investimentos públicos que marcam a história das cidades, 

dando-lhe notoriedade e correspondente retorno para o seu 

desenvolvimento, não se concentrando os mesmos, exclusivamente, na 

satisfação de necessidades básicas. --------------------------------- 

4. Na gestão pública tem que existir, sempre, alguma ousadia e 

ambição, sem que tais valores possam comprometer a sustentabilidade 

financeira das respetivas organizações. ----------------------------- 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, para dar conhecimento e facultar cópias, ao 

Executivo Camarário, dos seguintes documentos relacionados com a 

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

- Informação n.º 50/DRH/2015, Balanço Social – 2014; ---------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento – 2015 – da Associação de 

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega – ADRAT -; ----------------- 

- Oficio n.º15 da Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, 

Relatório Clinico das Caldas de Chaves 2014 – Suspensão da Atividade. 

- Informação 44/DRH/2015 – Novo Regime do Arrendamento Apoiado para a 

Habitação, Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro; ---------------------- 

- Iberáguas, Lda, Relatório e Contas 2014. -------------------------- 

- Balneário Termal de Chaves: Sobre este assunto, o Presidente da 

Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, da reabertura, no 

próximo Sábado, dia 28 de Março, do Balneário Termal de Chaves, 

convidando, todos os membros do Executivo, a usufruírem de tal espaço 

de excelência, ora, requalificado. ---------------------------------- 

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

Concluída a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra 

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

Moutinho, tendo salientado a importância de recuperar os antigos 

aquistas do Balneário de Chaves, devendo ser promovidas politicas 

ativas de angariação de novos clientes, particularmente, para o setor 

do Bem-Estar indissociável da utilização do balneário. -------------- 

Salientou, ainda, a importância relacionada com o financiamento ou 

comparticipação, pelos serviços do Estado, dos serviços de Saúde 

prestados, pelo balneário termal, a todos os aquistas que o frequentam. 
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Por último, registou a importância da promoção de uma campanha 

publicitária, sobre as Termas de Chaves, em detrimento de outras 

iniciativas, de igual natureza, as quais, seguramente, não têm a mesma 

importância para o desenvolvimento do Concelho de Chaves. ----------- 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo referido que, na presente data, está a ser 

gizado um plano promocional, de âmbito nacional e internacional, tendo 

como objetivo “Chaves como destino”, valorizando e apostando na marca 

de “Chaves”. -------------------------------------------------------- 

Tal plano será, a breve trecho, apreciado, discutido e votado, por 

este Executivo Municipal. ------------------------------------------- 

Salientou ainda, no âmbito das políticas públicas promovidas pela 

Autarquia, em vista à valorização da marca “Chaves”, o meritório 

trabalho desenvolvido pela Dra. Maria de Lurdes Campos, enquanto 

Vereadora deste Executivo, na promoção e dinamização das Cozinhas da 

Região de Chaves, apostando no seu licenciamento, realidade que só foi 

possível alcançar através do projeto denominado “Feira dos Sabores”.- 

 

 

IV - 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, para solicitar esclarecimentos sobre a 

adjudicação de um estudo de direito que foi entregue ao Professor 

Doutor Licínio Lopes, sendo facultados, sobre a matéria, os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

a) Data da entrega do estudo/parecer; ----------------------------- 

b) Liquidação dos respetivos honorários: -------------------------- 

c) Cópia/consulta do referido parecer. ---------------------------- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, tendo solicitado, ao Senhor Presidente da 

Câmara, a adoção de algumas medidas com incidência na gestão do espaço 

público da cidade, muito concretamente: ----------------------------- 

a) Repavimentação de algumas ruas da cidade que estão num estado 

lastimável, dando como exemplo a Av. Nuno Alvares; ------------------ 

b) Colocação de uma lomba, na Rua Tenente Porfírio da Silva (Rua do 

Calvário), considerando que a mesma regista, atualmente, uma 

circulação de trânsito muito significativa e com velocidade excessiva; 

c) Requalificação urbanística do espaço público situado junto da 

ponte romana, na margem direita do rio Tâmega, tendo em vista o seu 

ajardinamento, dando, assim, uma imagem melhorada dessa zona nobre da 

Cidade e sem custo significativos. ---------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, prestando os seguintes esclarecimentos: ------- 

1. Na presente data, os serviços técnicos municipais, estão a 

desenvolver um projeto para a zona mencionada pelo Senhor Vereador do 

Partido Socialista, Eng. João Moutinho. ----------------------------- 

2. O projeto aponta para a criação de uma zona de estacionamento 

público gratuito. --------------------------------------------------- 

3. Tal projeto será, devidamente, apreciado, por este Executivo, em 

sede de uma próxima reunião ordinária do aludido Órgão Autárquico. -- 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 13 de março de 2015. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO ANO 2014.- 

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Atendendo ao princípio constitucional que reconhece às minorias o 

direto de oposição democrática, consagrado no n.º 2 do artigo 114º, 

da Constituição da República Portuguesa, foi aprovado pela Lei n.º 

24/98 de 26 de maio o Estatuto do Direito de Oposição o qual pretende 

assegurar o funcionamento dos órgãos eleitos, garantindo às minorias 

o direito de constituir e exercer uma oposição democrática aos órgãos 

executivos das autarquias locais, através do acompanhamento, 

fiscalização e crítica das orientações políticas prosseguidas pelos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

Pelo disposto no referido Estatuto, assistem aos titulares do direito 

de oposição o direito à informação, o direito de consulta prévia, o 

direito de participação e o direito de depor. Por fim, assiste-lhes, 

ainda, o direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau 

de observância do respeito por este diploma legal. ------------------ 

De acordo com o n.º 1 do artigo 10.º da referida lei n.º 24/98, os 

órgãos executivos das autarquias locais devem elaborar, até ao final 

do mês de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios 

de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e 

garantias, expondo as atividades que deram origem e que contribuíram 

para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos 

titulares autárquicos do direito de oposição. ----------------------  

Dando expressão a esta lei, prevê a alínea yy), do n.º 1, do artigo 

33º, anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro que é competência 

da Câmara Municipal dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. 

No caso do Município de Chaves, a competência em causa foi delegada 

pelo órgão executivo ao Senhor Presidente da Câmara, em 21 de outubro 

de 2013, de acordo com o previsto no artigo 34º, n.º 1, anexo 1, da 

referida lei. ------------------------------------------------------ 

Os mencionados relatórios deverão ser remetidos aos titulares do 

direito de oposição para que sobre eles se pronunciem. -------------- 

De acordo com o consagrado no Estatuto do Direito de Oposição os 

titulares do Direito de Oposição têm: ------------------------------ 

a) o direito de ser informados regular e diretamente pelos 

correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais 
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assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 

4º); --------------------------------------------------------------- 

b) o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos 

orçamentos e planos de atividade (artigo 5º); ---------------------- 

c) o direito de se pronunciar e intervir pelos meios constitucionais 

e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem 

como o direito de presença e participação em todos os atos e atividades 

oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º); -------- 

d) o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas para 

a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, 

sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias 

de relevante interesse local (artigo 8.º). ------------------------- 

O presente relatório, relativo ao ano 2014, deverá ser enviado aos 

titulares do direito de oposição a fim de sobre ele se pronunciarem 

e, eventualmente, suscitarem a sua discussão pública. --------------- 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO --------------------------------- 

No caso das autarquias locais e nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 

24/98 de 26 de maio, são titulares do direito de oposição os partidos 

políticos representados no órgão deliberativo que não estejam 

representados no correspondente órgão executivo e ainda aqueles que, 

estando representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus 

representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 

executivas, bem como os grupos de cidadãos eleitores que tenham 

concorrido nas eleições autárquicas e que, como tal, estejam 

representados em qualquer órgão autárquico, nos termos das alíneas 

anteriores. --------------------------------------------------------  

No caso particular do Município de Chaves, tendo em consideração que 

só o Partido Social Democrata (PSD) e o Movimento Autárquico 

Independente (MAI) detêm pelouros e poderes delegados, são titulares 

do direito de oposição, nos termos do artigo 3.º da supra mencionada 

lei: --------------------------------------------------------------- 

 O Partido Socialista (PS) representado na Câmara Municipal por 

três vereadores e na Assembleia Municipal por treze eleitos; ------- 

 O Partido Popular (CDS-PP) representado na Assembleia Municipal 

por um eleito; ----------------------------------------------------- 

 A Coligação Democrática Unitária (CDU), representada na 

Assembleia Municipal por dois eleitos. ------------------------------ 

3. CUMPRIMENTOS DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO ----------------------------- 

Considerando que compete ao Presidente da Câmara promover o 

cumprimento do supramencionado Estatuto e a publicação do respetivo 

relatório de avaliação, nos termos e para efeitos da alínea u), do n.º 

1, do artigo 35º do anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

referem-se, genericamente, as atividades que deram origem e 

contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e 

prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição: ----- 

3.1. DIREITO À INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

Durante o período respeitante a este relatório - Ano 2014 - e, em 

cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 24/98 de 26 de Maio, 

os titulares do direito de oposição do Município de Chaves foram 

regulamente informados pelo Presidente da Câmara e pelos membros em 

funções executivas, tanto de forma expressa como verbal, sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados 

com a sua atividade. ------------------------------------------------ 

Assim, foi dado cumprimento ao estipulado na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 25º e nas alíneas t), x) e y) do n.º 1 do artigo 35º, do anexo 
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1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e facultadas outras 

informações concernentes a outros assuntos, designadamente: -------- 

 Foi remetida ao Presidente da Assembleia Municipal e aos 

representantes dos Grupos Municipais dos Partidos Políticos 

representados na Assembleia Municipal, antes de cada sessão ordinária 

daquele órgão, informação escrita do Presidente de Câmara, acerca da 

atividade da Câmara Municipal e de outros assuntos de interesse público 

bem como, informação sobre a situação financeira, sobre as obras e os 

processos judiciais em curso; -------------------------------------- 

 Foi facultada resposta aos pedidos de informação apresentados 

pelos vereadores, verbalmente na própria reunião ou posteriormente por 

escrito; ----------------------------------------------------------- 

 Foi facultada resposta aos pedidos de informação transmitidos 

pela Mesa da Assembleia Municipal; ---------------------------------- 

 Foi facultada resposta, em geral, às questões colocadas formal 

ou informalmente sobre o andamento dos principais assuntos do 

Município; --------------------------------------------------------- 

 Procedeu-se à publicação das deliberações dos órgãos autárquicos 

e das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia 

externa, através de edital e/ou divulgação na página da internet da 

autarquia, e/ou em Boletem Municipal, e/ou em jornal regional; -----  

 Foram remetidas à Assembleia Municipal as atas das reuniões do 

Executivo Municipal, após a sua aprovação; ------------------------- 

 Procedeu-se à divulgação das atas das reuniões da Câmara 

Municipal e das sessões da Assembleia Municipal na página da internet 

da autarquia, após a sua aprovação. -------------------------------- 

Tendo como objetivo facultar as condições adequadas para o exercício 

deste direito, foi disponibilizado, aos Senhores Vereadores do PS, o 

Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho para consulta e estudo 

de todos os dossiês que sejam objeto de deliberação por parte do 

Executivo Municipal, bem como os meios materiais indispensáveis e, foi 

ainda disponibilizado, apoio administrativo assegurado por dois 

Assistentes Técnicos, coordenados pelo Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral. ------------------------------------------------- 

Os representantes da oposição foram ouvidos nas questões mais 

relevantes para a atividade autárquica e, sempre que possível, os seus 

contributos e sugestões foram incorporados. ------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, em nome do princípio da transparência, 

mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 

gestão municipal, em particular, a página da internet, facilitando o 

acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos 

municipais. -------------------------------------------------------- 

3.2. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA ------------------------------------ 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5º do Estatuto do Direito 

de Oposição, e no quadro do processo de elaboração das Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para 2015 foi solicitado, através de ofício, aos 

representantes do PS, CDU e CDS-PP, a apresentação de propostas que 

entendessem relevantes para o Concelho. ----------------------------- 

As posições assumidas pelos representantes das diversas forças 

partidárias relativamente aos documentos previsionais em causa, foram 

analisadas, não tendo sido possível considerar todas as propostas, 

atendendo ao contexto financeiro do Município. ---------------------- 

Antes, ainda, de os referidos documentos serem submetidos a 

deliberação dos órgãos executivo e deliberativo, foram enviadas a 

todos os representantes da oposição, via correio eletrónico ou 

entregues em mão, no local previamente combinado, as suas versões 
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prévias para análise e, a fim de se pronunciarem sobre as mesmas, foi 

solicitada a sua comparência numa reunião que ocorreu no dia 13 de 

outubro. ----------------------------------------------------------- 

Foram, ainda, facultadas, com a antecedência prevista na lei, por 

correio eletrónico e/ou entregues, em mão, no local previamente 

combinado, as ordens de trabalho das reuniões do executivo e das 

sessões do órgão deliberativo e, disponibilizados, para consulta, 

todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foram fornecidas 

cópias desses documentos, sempre que solicitadas. ------------------- 

3.3. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO ---------------------------------------- 

No período atinente a este relatório foi assegurado aos titulares do 

direito de oposição o direito de se pronunciarem e intervirem, pelos 

meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de relevante 

interesse público, podendo efetuar pedidos de informação, moções, 

requerimentos, declarações políticas, esclarecimentos e protestos. -  

Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas respetivas 

atas ou inclusão como anexo, todas as declarações de voto apresentadas.  

Assegurou-se aos eleitos o direito de apresentação de propostas de 

deliberação, que foram decididas de imediato ou agendadas 

posteriormente. ---------------------------------------------------- 

Foram facultadas, atempadamente, aos vereadores da oposição todas as 

informações pertinentes. -------------------------------------------- 

Foram dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da 

Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar 

presentes e/ou participar em atos e eventos oficiais. -------------- 

Foi garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à 

Autarquia e destinada aos vereadores ou aos membros da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

3.4. DIREITO DE DEPOR ---------------------------------------------- 

No período em questão os titulares do direito de oposição não 

intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito 

consagrado no artigo 8.º do Estatuto do Direito de Oposição, dado que 

o órgão executivo não esteve sujeito a qualquer obrigação neste 

domínio. -----------------------------------------------------------  

4. PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ------------------------ 

Em cumprimento do disposto no artigo 10.º do Estatuto do Direito de 

Oposição, elaborou-se o presente relatório de avaliação do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no 

referido estatuto, atinente ao ano 2014, o qual vai ser remetido aos 

titulares do direito de oposição a fim de, sobre o mesmo, se 

pronunciarem. ------------------------------------------------------ 

Por solicitação de qualquer dos titulares do direito de oposição, pode 

o relatório e respetivas respostas serem objeto de discussão pública 

na próxima sessão da Assembleia Municipal. -------------------------   

5. CONCLUSÃO ------------------------------------------------------- 

Em face do exposto, considera-se que, durante o período referente a 

este relatório, foram asseguradas as condições adequadas à efetivação 

dos direitos e garantias dos titulares do direito de oposição. ------ 

Nestes termos e no cumprimento do art.º 3 e do n.º 2, do artigo 4.º 

do Estatuto do Direito de Oposição, deverá este relatório ser submetido 

ao Órgão Executivo e, posteriormente, enviado ao Presidente da 

Assembleia Municipal de Chaves e aos representantes dos partidos 

políticos titulares do direito de oposição. ------------------------- 

Deverá, ainda, este relatório ser publicado na página da internet 

deste Município. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 19 de março de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
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(António Cabeleira) ------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.03.19. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR 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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Reunião de câmara para deliberação. -------------- 

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

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria em apreciação, tecido 

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

1. A Avaliação global sobre o cumprimento do estatuto do Direito da 

oposição é positiva; ------------------------------------------------ 

2. No entanto, alguns aspetos relacionados com o cumprimento de tal 

estatuto poderiam ser melhorados e/ou reforçados; ------------------- 

3. De facto, durante o período de avaliação sobre o cumprimento de 

tal estatuto, registaram-se algumas incongruências administrativas 

e/ou procedimentais que, seguidamente, se indicam: ------------------ 

a) A ata do executivo municipal do pretérito dia 24/10/2014, não está 

no site oficial da autarquia; --------------------------------------- 

b) Há uma ata deste executivo que não foi aprovada pelos vereadores 

da oposição; -------------------------------------------------------- 

c) O boletim municipal não deu publicitação a dois assuntos que são 

importantes para o Concelho, muito concretamente, o procedimento de 

Revisão do PDM e o plano de Saneamento Financeiro, assuntos relevantes 

para os Cidadãos. --------------------------------------------------- 

4. Por outro lado, em relação aos meios disponibilizados aos 

vereadores da oposição, é importante sublinhar o trabalho desenvolvido 

pelo pessoal de apoio, embora seja de reconhecer que há autarquias que 

disponibilizam melhores condições para o exercício do mandato, 

nomeadamente, meios informáticos e comunicações telefónicas. -------- 

5. Relativamente ao acesso às instalações municipais, ainda não se 

encontra programada a visita, oportunamente, solicitada ao Edifício 

denominado “Centro de Incubação de Industrias Criativas”; ----------- 

6. Existem, ainda, algumas deliberações que não foram cabalmente 

cumpridas pelos serviços, muito concretamente, no que diz respeito à 

alteração da informação, sobre a matéria relacionada com as refeições 

escolares. --------------------------------------------------------- 

7. Em relação as propostas apresentadas pelos Vereadores da oposição, 

as mesmas demoram algum tempo, tendo em vista o seu agendamento e 

deliberação, pelo Órgão Executivo. ---------------------------------- 

8. Em relação às informações/propostas submetidas à aprovação do 

Executivo, deverá ser reforçado o dever de publicitação dos apoios 

concedidos pela autarquia, nomeadamente a concessão de bolsas de 

estudo a estudantes universitários. --------------------------------- 

9. Registou-se um atraso na disponibilização de informação 

financeira, oportunamente, solicitada, nomeadamente no que diz 
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respeito às listagens de pagamentos efetuados, regularmente, pela 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

10. Por último, não foi presente, até à data, o relatório da empresa 
“Medidata” justificador das incongruências registadas, em matéria de 

operações de cabimentação/compromisso da despesa pública do 

Município.---------------------------------------------------------- 

11. Em traços gerais, tem havido um relacionamento cordial entre os 
vereadores da oposição e o governo local liderado pelo Senhor 

Presidente de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

Seguidamente usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria em apreciação, 

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

1. Em Traços gerais, os direitos da oposição têm sido respeitados. - 

2. Há alguns aspetos que poderiam ser melhorados, embora, 

globalmente, nada há a referir sobre o eventual incumprimento do 

estatuto, em apreciação. -------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO USO 

DE PODERES DELEGADOS, 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 2. -- 

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

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

 

 

2. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE FREQUENTAM 

A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2014/2015. INFORMAÇÃO Nº35/SE 

Nº19/2015. --------------------------------------------------------- 

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; ----------------------------------------------------------------- 
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- 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; ----------------- 

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
 

Judite Maria Feijó do 

Espírito Santo 219409773 

Miguel Feijó Martins Álvares 

de Calvão 

A 

Judite Maria Feijó do 

Espírito Santo 219409773 

Mariana de Jesus da Veiga 

Feijó Álvares Calvão 

A 

Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor total previsto com 

este encargo, para o ano letivo 2014/2015, é de *134,40€, devendo o 

referido encarregado de educação fazer prova, junto da contabilidade, 

dos pagamentos efetuados em cada período. --------------------------- 

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, 12 de março 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 2.494,20€ --------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.12. ---------------------------------------- 
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Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. -------------------------------------------------------- 

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. APOIO ÀS ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

DO CONCELHO DE CHAVES - ANO LETIVO 2014/2015. INFORMAÇÃO DDSC Nº42/SE 

Nº21/2015. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.Enquadramento ---------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, ao longo destes anos, tem apoiado 

financeiramente o Plano de Atividades dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Chaves, para a concretização das atividades extra-

curriculares aí previstas. ------------------------------------------ 

2.Fundamentação ---------------------------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves, através da sua presença nos 

Conselhos Gerais dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho, procede 

ao acompanhamento e avaliação dos respetivos Planos de Atividades; --

Considerando que os referidos Planos de Atividades encontram-se na 

Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, podendo aí ser 

consultados; ------------------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea u), do nº1, do Artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “ Apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou 

outra de interesse para o município”. ------------------------------- 

3.Proposta --------------------------------------------------------- 

Assim, para que haja uniformidade na atribuição destes apoios 

financeiros, propõe-se, referente ao ano letivo 2014/2015, o 

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

1.Que seja atribuído a cada um dos três Agrupamentos de Escolas do 

Concelho (Dr. António Granjo, Dr. Júlio Martins e Fernão Magalhães), 

o montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para as atividades 

extra-curriculares do ensino secundário, o montante de 2.500,00€ (dois 

mil e quinhentos euros), para as atividades extra-curriculares do 

ensino básico e o montante de 6.00€ (seis euros) por aluno, para as 

atividades extra-curriculares da Educação Pré – Escolar e do 1º Ciclo;- 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins --------------------------- 

Ensino Secundário ----------------------------------------- 1.500.00€ 

Ensino Básico --------------------------------------------- 2.500.00€ 

Pré – Escolar e 1º Ciclo (669 alunosx6.00€) ---------------- 4.014.00€ 

TOTAL ----------------------------------------------------- 8.014.00€ 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo --------------------------- 

Ensino Secundário ----------------------------------------- 1.500.00€ 

Ensino Básico --------------------------------------------- 2.500.00€ 

Pré – Escolar e 1º Ciclo (628 alunosx6.00€) ---------------- 3.768.00€ 

TOTAL ----------------------------------------------------- 7.768.00€ 
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Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães -------------------------- 

Ensino Secundário ----------------------------------------- 1.500.00€ 

Ensino Básico --------------------------------------------- 2.500.00€ 

Pré – Escolar e 1º Ciclo (127 alunosx6.00€) ------------------ 762.00€ 

TOTAL ----------------------------------------------------- 4.762.00€ 

2. O valor previsto com este encargo é de 20.544,00€ (vinte mil 

quinhentos e quarenta e quatro euros). ------------------------------ 

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; --------------------------------- 

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

executivo camarário, dever-se-á promover a devida publicitação, se 

aplicável, nos termos da Lei nº64/3013 de 27 de Agosto. ------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 12 de março de 2015 ----------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.12. ---------------------------------------- 

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

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria em apreciação, tecido 

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

Seria importante apurar a proporção/número de alunos que integram o 

ensino privado/particular, sendo justo que os alunos que o integram 

também deviam beneficiar de tais apoios. ---------------------------- 

Os serviços jurídicos da Câmara deverão analisar a possibilidade de 

conferir tais apoios aos alunos de famílias carenciadas que integram 

as escolas privadas. ------------------------------------------------ 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, para, adicionalmente, tecer os seguintes 

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

O Município vem apoiando, de forma regular, os alunos do ensino público 

e/ou privado, em todas as iniciativas – atividades extracurriculares 

– promovidas pela Câmara Municipal e que envolve toda a comunidade 

educativa. --------------------------------------------------------- 

Por outro lado, a Câmara Municipal tem, hoje, uma boa rede de serviços 

de apoio aos alunos do Ensino Pré-escolar do Concelho, nomeadamente, 

mediante a prestação de serviços de transporte e de refeições. ------ 
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4. APROVAÇÃO DEFINITIVA DO PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO A 

INICIATIVAS REGULARES OU PONTUAIS, DE NATUREZA EDUCATIVA, DESPORTIVA, 

RECREATIVA, CULTURAL, SOCIAL E OUTRAS. INFORMAÇÃO Nº 45/2015. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Na sequência da deliberação tomada pelo órgão executivo camarário, 

em sua reunião ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2015, 

veio a ser aprovado o Projeto de Regulamento identificado em epígrafe, 

nos termos da informação nº30/2015/DDSC-SJD, de 09 de fevereiro de 

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

2.Na esteira da estratégia de atuação então delineada, o dito Projeto 

de Regulamento, no cumprimento do quadro legal aplicável, veio a ser 

submetido a um período de discussão pública, durante o prazo de 15 

dias úteis, garantindo-se a sua adequada divulgação através de Edital 

nº 19/2015, bem como no site oficial desta Autarquia; --------------- 

3.Concluído o referido período de discussão pública, no passado dia 

16 de março de 2015, não deu entrada, durante o decurso de tal fase 

participativa, nenhuma sugestão e ou observação sobre as soluções nele 

contempladas, estando assim reunidos, do ponto de vista procedimental, 

todos os requisitos legalmente exigidos para a sua ulterior aprovação 

definitiva por parte do executivo camarário; ------------------------ 

II – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Arq. António Cabeleira, a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, ao abrigo das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, nas alíneas k), o) e u), do n.º 1, do artigo 33º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, em vista à aprovação, agora 

definitiva, do Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares 

ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, 

Social e Outras, em anexo à presente informação; -------------------- 

b)Caso o presente assunto seja aprovado por parte do órgão executivo 

municipal, que, no estrito cumprimento do disposto na alínea k), do 

n.º 1, do artigo 33º, e na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, ambos 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o projeto de Regulamento 

aprovado pela Câmara Municipal, seja agendado para uma sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, em vista ao seu ulterior 

sancionamento administrativo, por parte do aludido órgão deliberativo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

c)Por último, caso o presente Regulamento, ora proposto, venha a ser 

aprovada nos termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão 

deliberativo do Município, dever-se-á promover à sua publicação nos 

termos do artigo 56º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

Chaves, 17 de março de 2015 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: O referido Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas 

Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e Outras. ------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 
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REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS REGULARES OU PONTUAIS, DE NATUREZA 

EDUCATIVA, DESPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL, SOCIAL E OUTRAS -------- 

De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 56º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12/09, as deliberações dos órgãos das Autarquias Locais 

são publicados em Diário da República quando a lei expressamente o 

determine. ----------------------------------------- 

Ora, até à presente data, não existe ainda legislação, com carácter 

geral, que determine a publicação em Diário da República no caso 

individual e concreto ----------------------------------------------- 

NOTA JUSTIFICATIVA -------------------------------------------------- 

O Município de Chaves entende como sendo de interesse municipal as 

iniciativas de natureza educativa, desportiva, recreativa, cultural, 

social e outras sendo elas de carater regular ou pontual. Tais 

iniciativas, desenvolvidas por diversos agentes locais, contribuem de 

forma decisiva para o desenvolvimento e dinamização do Concelho nas 

diversas áreas de ação. --------------------------------------------- 

Neste contexto, é indubitável que os Municípios, enquanto entidades 

públicas com uma relação de maior proximidade com as populações, têm 

uma importante função na definição e desenvolvimento de uma política 

que promova o aparecimento e a realização de atividades, de iniciativa 

dos cidadãos, de reconhecida qualidade e interesse para o Concelho, 

devendo possibilitar a criação de condições técnicas, logísticas e 

materiais a todos os níveis para o fomento e o apoio a este 

desenvolvimento. --------------------------------------------------- 

Tanto mais que, de acordo com o disposto no artigo 78º e no art. 79º, 

da Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado incentivar 

e assegurar o acesso a todos os cidadãos aos meios e instrumentos de 

ação cultural, apoiar iniciativas que estimulem a criação individual 

e coletiva. --------------------------------------------------------- 

Também, sobre esta matéria, as alíneas d), e), f) e h), do n.º 2, do 

art. 23º, do Anexo 1 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deixa claro 

que os Municípios dispõem de competências nas áreas da educação, 

cultura, tempos livres e desporto e ação social respetivamente, 

enquanto que a alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do mesmo diploma 

legal, dispõe, expressamente, que é competência da Câmara Municipal 

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças”. -------------------------------------------------------- 

Ora, tendo em conta o quadro de competências legais acima descrito, a 

Câmara Municipal de Chaves através da implementação deste Regulamento 

pretende desenvolver uma política que promova o aparecimento e a 

realização de novas iniciativas, de reconhecida qualidade e de 

interesse para o Município de Chaves. ------------------------------- 

Sendo certo que a competência para aprovação do presente Regulamento 

se encontra legalmente cometida à Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, por força do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013. --------------------- 

Nestes termos, ao abrigo das disposições previstas nos art. 78º e 79º 

da Constituição da República Portuguesa, bem como do disposto nas 

alíneas k), do n.º 1, do art. 33º, e na alínea g), do n.º 1, do artigo 

25º, ambas do Anexo 1, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária do dia ____ de _____________ de 

2015, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou aprovar o 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras. ------- 

Capítulo I ---------------------------------------------------------- 
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Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente regulamento visa definir as formas e regras do apoio a 

conceder pela Câmara Municipal de Chaves a iniciativas regulares ou 

pontuais de natureza educativa, desportiva, recreativa, cultural, 

social e outras desenvolvidas no Concelho de Chaves. ---------------- 

Capítulo II --------------------------------------------------------- 

Iniciativas Regulares ou Pontuais de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e Outras ------------------------------- 

Artigo 2º ----------------------------------------------------------- 

Iniciativas educativas, desportivas, recreativas, culturais, sociais 

e outras ------------------------------------------------------------ 

1.São consideradas de interesse municipal as iniciativas de natureza 

educativa, desportiva, recreativa, cultural, social e outras, de cuja 

promoção resulte benefício e melhoria do bem-estar para a população e 

desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------- 

2. Para efeitos do disposto no presente capitulo, podem ser Promotores 

das iniciativas referidas no número anterior: ----------------------- 

a)Instituições Particulares de Solidariedade Social; ---------------- 

b)Associações/Clubes; ---------------------------------------------- 

c)Entidades públicas ou pessoas coletivas de utilidade pública; ---- 

d)Comissões constituídas para promover a execução de festivais, 

exposições, festejos e atos semelhantes, bem como qualquer outra 

iniciativa abrangida pelo presente capítulo; ------------------------ 

e)Associações de Jovens regularmente constituídas, estejam ou não 

inscritas no Registo Nacional das Associações Juvenis (RNAJ); ------- 

f)Outras entidades legalmente constituídas. ------------------------- 

3.Excecionalmente, poderão ser concedidos apoios a entidades 

promotoras que tenham a sua sede ou residência fora do Concelho de 

Chaves, desde que se considere de manifesto interesse municipal a 

realização das respetivas atividades. ------------------------------- 

Artigo 3º ----------------------------------------------------------- 

Finalidade dos apoios ----------------------------------------------- 

Os apoios disponibilizados pela Câmara Municipal, nos termos do 

presente capítulo, destinam-se À promoção e/ou execução das 

iniciativas regulares ou pontuais referidas no nº 1 do artigo 2º, que 

sejam executadas por parte das entidades, referidas no nº 2 e nº 3 do 

artigo 2º do presente regulamento. ---------------------------------- 

Artigo 4º ----------------------------------------------------------- 

Modalidades de Apoio ------------------------------------------------ 

1.Os apoios a disponibilizar ao abrigo do presente capítulo revestem 

as seguintes modalidades: ------------------------------------------- 

a) Disponibilização da utilização de infraestruturas; --------------- 

b) Disponibilização da utilização de viaturas, máquinas ou outros 

equipamentos integrados no património municipal; -------------------- 

c) Apoio técnico; --------------------------------------------------- 

d) Apoio financeiro. ------------------------------------------------ 

2. A disponibilização da utilização de infraestruturas, viaturas, 

máquinas ou outros equipamentos integrados no património municipal 

regem-se pelos regulamentos a que cada um disser respeito, caso 

existam, ou pela avaliação do município sobre a sua disponibilidade 

para a utilização dos mesmos. --------------------------------------- 

3. A disponibilização de apoio técnico compreende a realização de 

atividades ou a prestação de serviços que sejam da competência 

especializada existente nos serviços da Câmara Municipal. ----------- 

4. O apoio financeiro reveste a forma de subsídios. ----------------- 
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Artigo 5º ----------------------------------------------------------- 

Concessão dos apoios ------------------------------------------------ 

1. Os apoios financeiros às entidades promotoras, referidas no ponto 

2 do artigo 2º do presente regulamento aplicam-se àquelas que sejam 

pessoas coletivas regularmente constituídas. ------------------------ 

2. Os apoios às entidades promotoras podem ser concedidos 

pontualmente, ao abrigo de protocolos ou através de contratos 

programa, previamente celebrados com a Câmara Municipal, dos quais 

constem designadamente, as formas de colaboração, as ações e 

atividades a desenvolver, os meios humanos, materiais e financeiros 

envolvidos e a respetiva calendarização e orçamento. ---------------- 

3. O disposto no número anterior não prejudica a observância de Regras 

específicas aplicáveis a contratos-programa e ou protocolos, quando 

legalmente estabelecidas. ------------------------------------------- 

Artigo 6º ----------------------------------------------------------- 

Pedido de Concessão do Apoio ---------------------------------------- 

1. Os pedidos de concessão de apoio previstos nos artigos anteriores 

e destinados à promoção e/ou execução das iniciativas referidas no 

artigo 1º são dirigidas, sob forma de requerimento, ao Presidente da 

Câmara Municipal com pelo menos, 60 dias de antecedência em relação à 

data pretendida, deles devendo constar: ----------------------------- 

1.1 - INICIATIVAS DE CARATER REGULAR -------------------------------- 

a)Nome, morada ou sede da entidade promotora e número de identificação 

fiscal/pessoa coletiva; --------------------------------------------- 

b) Plano de atividades e relatório do ano anterior; ----------------- 

c) Plano de atividades do ano em curso; ----------------------------- 

d) Identificação clara do apoio a conceder e da finalidade a que se 

destina; ----------------------------------------------------------- 

e) Declaração de não dívida às Finanças e à Segurança Social; ------- 

f) Quaisquer documentos ou informações julgados convenientes. ------- 

1.2 - INICIATIVAS DE CARATER PONTUAL -------------------------------- 

a) Nome, morada ou sede da entidade promotora e número identificação 

fiscal/pessoa coletiva; --------------------------------------------- 

b) Descrição detalhada da iniciativa a apoiar, dos objetivos a 

concretizar; ------------------------------------------------------- 

c) Calendarização e orçamento da iniciativa; ------------------------ 

d) Meios humanos, materiais e financeiros necessários; -------------- 

e) Grau de envolvimento de outras entidades; ------------------------ 

f) Número previsível de participantes; ------------------------------ 

g) Grau de interesse para o Concelho; ------------------------------- 

h) Identificação clara do apoio a conceder; ------------------------- 

i) Identificação do responsável pela coordenação e realização da 

iniciativa; -------------------------------------------------------- 

j) Declaração de não dívida às Finanças e à Segurança Social; ------- 

k) Quaisquer documentos ou informações julgados convenientes. ------- 

2. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, poderão ser 

solicitados documentos comprovativos do cumprimento de requisitos 

especiais, sempre que os mesmos se encontrem legalmente definidos, 

designadamente, comprovativo de inscrição da entidade no Registo 

Nacional de Clubes e Federações Desportivas. ------------------------ 

3. Os requerimentos referidos no número anterior e destinados à 

promoção e/ou execução de iniciativas de carater regular por parte das 

entidades, devem ser acompanhados de cópia dos estatutos atualizados, 

atas de designação dos corpos sociais atualizada e documentos de 

prestação de contas referentes ao último exercício. ----------------- 

4. Os apoios previstos no artigo 4º são concedidos por deliberação da 

Câmara Municipal, sob proposta do Presidente. ----------------------- 
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5.Quando os apoios a conceder sejam plurianuais, não obstante a 

exigência de outros documentos, deverão as entidades promotoras 

apresentar, todos os anos, o plano de atividades a desenvolver, o 

relatório final da execução da atividade do ano anterior, objeto do 

apoio financeiro, bem como a demonstração da efetiva realização da 

despesa. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 7º ----------------------------------------------------------- 

Dever de informação ------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal pode solicitar aos requerentes da concessão de 

qualquer das formas de apoio previstas no presente capítulo as 

informações e documentos que entender necessários à apreciação do 

pedido formulado. --------------------------------------------------- 

2. As entidades promotoras que beneficiem da concessão de quaisquer 

das formas de apoio previstas no presente regulamento ficam obrigadas 

a prestar os esclarecimentos e a disponibilizar as informações 

relacionadas com a utilização ou a aplicação dos apoios concedidos que 

lhe sejam solicitados pela Câmara Municipal. ------------------------ 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

DISPOSIÇÕES FINAIS -------------------------------------------------- 

Artigo 8º ----------------------------------------------------------- 

Publicidade -------------------------------------------------------- 

A atribuição de apoios ao abrigo do presente Regulamento deverá 

observar o quadro legal em vigor aplicável em matéria de atribuição 

de apoios a entidades privadas, nomeadamente, o regime jurídico 

previsto na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto. ----------------------- 

Artigo 9º ----------------------------------------------------------- 

Norma revogatória --------------------------------------------------- 

1. Com a entrada em vigor do Presente Regulamento, é revogado o 

Regulamento de Apoio ao Associativismo, aprovado pela Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, realizada no dia 18 de Fevereiro 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

2. Consideram-se, ainda, revogadas todas as normas de Regulamentos 

Municipais que, encontrando-se em vigor, contrariem o preceituado no 

presente Regulamento. ----------------------------------------------- 

Artigo 10º ---------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua publicação nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.18. ---------------------------------------- 

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

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. ------------------------------------------------ 

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

António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria em apreciação, tecido 

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

É melhor ter um regulamento de que não ter nenhum. ------------------ 

É um regulamento muito aberto, facto que traz vantagens quanto à sua 

flexibilidade, mas desvantagens quanto à clareza e objetivação dos 

critérios nele estabelecidos. --------------------------------------- 

O regulamento em apreciação, irá permitir conceder os apoios 

municipais, com mais transparência, embora integrando algumas 

clausulas subjetivas que conferem grande discricionariedade na 

concessão de tais apoios. ------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração: ---------------------- 

Abstenho-me na aprovação deste Regulamento pelos seguintes motivos:- 

 Não permite a ordenação das candidaturas tendo em vista a defini

ção de prioridades. ------------------------------------------------ 

 Não estão definidos critérios quantificados, que permitam a refe

rida ordenação. ---------------------------------------------------- 

 Os montantes financeiros a atribuir devem ser obtidos a partir d

e uma fórmula matemática, onde figurem vários parâmetros associados 

a cada um dos elementos relevantes da instituição, contemplando aind

a a verba disponível na rúbrica orçamental relativa a este tipo de a

poios. ------------------------------------------------------------- 

 Com este Regulamento a atribuição de ajudas continuará a ficar a

o critério do Sr. Presidente da Câmara. ---------------------------- 

 

 

5. COMEMORAÇÕES DO 41º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 2015. 

INFORMAÇÃO Nº47/SAC/Nº1/2015. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A Câmara Municipal pretende levar a efeito as Comemorações do 41º 

Aniversário do 25 de Abril, constando do seguinte programa: --------- 

Dia 24 -------------------------------------------------------------- 

21h30 – Concerto da Orquestra do Norte (ON) na Igreja Matriz de Chaves. 

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

Dia 25 -------------------------------------------------------------- 

09h30 – Festand de Andebol, no Pavilhão Municipal; ------------------ 

09h30 – Marcha da Liberdade, com Concentração/Partida junto à piscina 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

10h00 – Hastear da Bandeira Nacional, nos Paços do Concelho, com a 

presença da Banda Musical da Torre de Ervededo, grupos corais para a 

interpretação do Hino Nacional e da Marcha de Chaves e das 3 

corporações de Bombeiros; ------------------------------------------- 

11h30 – Aula de hidroginástica e atividades aquáticas para crianças, 

na Piscina Municipal; ----------------------------------------------- 

15h00 – Encontro Municipal de Futsal Infantil, no Pavilhão Municipal 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

Marcha da Liberdade 2015 e Aula de Hidroginástica ------------------- 

Inscrições: até ao dia 22 de abril no Centro Cultural de Chaves; 

apresentação do nº BI/Cartão de Cidadão no ato da inscrição; -------- 

Destinatários: Aberto a toda a população ---------------------------- 

(A inscrição nas respetivas atividades inclui t-shirt alusiva ao 

evento, seguro desportivo e água) ----------------------------------- 
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Festand de Andebol * ------------------------------------------------ 

Organização: Grupo Desportivo de Chaves e Associação de Andebol de 

Vila Real ----------------------------------------------------------- 

Inscrições: até ao dia 20 de abril, no Pavilhão Municipal às segundas, 

quartas e sextas, às 18h30 ------------------------------------------ 

Encontro Municipal de Futsal Infantil 2015 * ------------------------ 

Inscrições: até ao dia 20 de abril no Centro Cultural de Chaves; ---- 

Equipas mistas (dos 7 aos 12 anos) ---------------------------------- 

Cada equipa terá de apresentar: 1 responsável adulto; numero máximo 

de 10 elementos; BI/Cartão de Cidadão de cada elemento -------------- 

*A inscrição nas respetivas atividades inclui a oferta de chapéu, 

seguro desportivo e lanche) ----------------------------------------- 

Face ao exposto, sou de submeter à aprovação do executivo camarário, 

na próxima reunião do órgão, a seguinte proposta: ------------------- 

1. Aprovação do programa das Comemorações do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, de acordo com o mencionado supra; ---------------------------- 

2. Aprovação das despesas a efetuar na ordem dos 2.300€ (dois mil 

trezentos euros), que constam do seguinte: -------------------------- 

ORÇAMENTO ---------------------------------------------------------- 

Designação Valor 
Rúbrica 

Orçamental 

Pagamento a Professores* 400,00€ 02022599 

Material Desportivo 200,00€ 020121 

Compra de Lanches 300,00€ 020105 

Ofertas para os participantes nas Atividades 

(Aquisição de T-Shirts e Chapéus) 
1400,00€ 02011503 

Seguro dos atletas participantes (a)  

Estas despesas acrescem de IVA à taxa legal em vigor. --------------- 

*considerando que o valor agregado da prestação de serviço “Pagamento 

a professores” de 2014 e 2015 (250€ +400€= 650€) é inferior a 1500€, 

e de acordo com o artigo 2º da Lei nº 75/2014 de 12 de setembro, não 

há necessidade de se proceder a Redução Remuneratória, bem como, dado 

o valor ser inferior a 5.000€ não carece de pedido de parecer prévio. 

a) O valor do seguro dos participantes nas atividades está previsto 

no concurso público da contratação de seguros para o Município. ----- 

3. A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

supra mencionada e deverá ser encaminhada à Divisão de Gestão 

Financeira para a atribuição do respetivo cabimento. ---------------- 

4. O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à Próxima 

reunião de Câmara para deliberação ---------------------------------- 

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

Chaves, 20 março de 2015 -------------------------------------------- 

O Assistente técnico ------------------------------------------------ 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) --------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.20. ---------------------------------------- 

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

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.23. -------------------------------------- 

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. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria em apreciação, tecido 

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

Esta aposta minimalista na elaboração do programa, tendo como objeto 

as comemorações do dia “25 de abril”, tem sido recorrente. ---------- 

Poder-se-ia conferir uma maior grandiosidade ao referido programa, 

atendendo à data histórica que se regista no dia “25 de abril”. ----- 

Neste contexto, desafia o Senhor Presidente da Câmara, no sentido de 

valorizar, no próximo ano, tal programa comemorativo, dando-lhe outra 

dimensão e dignificação. -------------------------------------------- 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria em apreciação, prestado 

os seguintes esclarecimentos adicionais: --------------------------- 

O programa tem a dignidade inerente ao significado do dia “25 de 

abril”, dentro do padrão mínimo que a data determina, registando, 

nesse sentido, os eventos culturais que integram o programa, 

nomeadamente, o concerto realizado pela Orquestra do Norte. --------- 

 

 

6. DOAÇÃO DE 20 EXEMPLARES DO GUIA VERÍN Y COMARCA AO MUNICÍPIO DE 

CHAVES INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº043/DDSC/07/BM. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------ 

A Biblioteca Municipal tem inscritos nos seus objetivos, a promoção e 

fomento do gosto pelo livro e pela leitura, pelo desenvolvimento 

educacional e cultural do concelho, pelo acesso à consulta e leitura 

de livros, publicações periódicas, multimédia, bases de dados, 

bibliotecas digitais e outros tipos de informação e documentação, 

contribuindo assim para responder às necessidades de informação, 

lazer, educação, pesquisa e cultura, por parte da população flaviense, 

no pleno respeito pela diversidade de gostos e de escolhas, segundo 

os princípios definidos pelo Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas 

Públicas. ---------------------------------------------------------- 

Além disso, assume-se como uma proposta para a ocupação dos tempos 

livres estimulando a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre 

criadores e o seu público, promovendo e divulgando o património 

cultural local e nacional em todas as suas vertentes. --------------- 

Recebeu este serviço municipal um conjunto 20 exemplares do guia VERÍN 

Y COMARCA entregues pelo autor do mesmo o Sr.º Adolfo Rolán Fernández, 

com domicílio na Rua do Cancelón, 4-2 esq.º em Verín, com carácter de 

doação à Biblioteca Municipal. -------------------------------------- 

DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------- 

Em face ao exposto tomo a liberdade de colocar à consideração superior 

a aprovação da seguinte proposta: ----------------------------------- 

Que a intenção de doação do Sr.º Adolfo Rolán Fernández ao Município 

de Chaves seja aceite por parte do executivo municipal; ------------- 

Que a mesma seja agendada para uma reunião do executivo municipal, 

cujo resultado se consubstancie em forma de agradecimento pelo Sr. 
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Presidente da Câmara da decisão tomada pela autora de tão nobre e 

reconhecido ato de engrandecimento e valorização do património 

literário municipal. ------------------------------------------------ 

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

Chaves 13 de março de 2015 ------------------------------------------ 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 

(Dr. Jorge M P Leite) ----------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.16. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

7. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA RENDA. LÚCIA DA SILVA 

MORAIS,LOTE 13–2.ºESQ.(BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº45/SHS/N.º17/2015 ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.03.11. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL. TITULAR: IVO DUARTE ALVES 

AFONSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº58/SHS/N.º21/2015 --------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.03.20. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR 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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. REGULAMENTO DO REGIME DE ACESSO À HABITAÇÃO MUNICIPAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº53/SHS/N.º18/2015 ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, no decurso do ano de 1999, celebrou, ao abrigo 

do Decreto-lei n.º 226/87, de 6 de dezembro, um contrato de 

comparticipação financeira com o Instituto Nacional de Habitação 

(INH), com o objetivo de financiamento da construção de habitação 

social (90 fogos) a custos controlados e que viria a dar lugar no que, 

atual e comummente se designa por Bairro Social dos Aregos, destinado 

ao arrendamento apoiado.--------------------------------------------- 

Idêntico procedimento foi consagrado no processo de construção e 

consequente realojamento de agregados familiares para o conjunto 

habitacional localizado na Vila de Vidago, composto por 32 fogos de 

habitação social.--------------------------------------------------- 

Os fogos edificados, objeto de financiamento público, destinavam-se 

ao realojamento de população residente em estruturas habitacionais com 

caraterísticas de barracas, construções abarracadas e situações 

similares, objeto de prévio estudo socioeconómico efetuado pelo 

Município. Foi ainda previsto e contemplado o realojamento de famílias 

que, por motivos de intervenções urbanísticas de interesse público, 

foram desalojadas das suas habitações e passaram a ser titulares de 

um contrato de arrendamento em regime de renda apoiada previsto no 

Decreto-lei n.º 166/93, de 7 de maio.-------------------------------- 

Após quinze anos da data de conclusão do processo de realojamento de 

dois importantes aglomerados habitacionais de índole social (Bairro 

dos Aregos e Bairro de Vidago), cuja matriz de atribuição assentou 

numa política de erradicação de barracas existentes ou construções 

degradadas, desprovidas de condições de habitabilidade, emerge uma 

nova realidade na procura de habitação social, reflexo dos 

constrangimentos económicos e financeiros de muitas famílias do 

Concelho.----------------------------------------------------------- 

As condições físicas e estruturais da habitação (desde sempre fator 

determinante no acesso e atribuição de habitações em regime de 

arrendamento apoiado), tem vindo a dar lugar a múltiplos e complexos 

problemas sociais, cujo suporte habitacional (com elevado custo para 

a gestão da economia familiar), confere uma atenção particular na 

atribuição de habitação social.-------------------------------------- 

A elaboração do Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Social 

pretende, entre outros aspetos de singular relevância, refletir a 

alteração substancial deste paradigma, inicialmente centrado nas 

condições físicas e estruturais da habitação, para um modelo mais 
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heterogéneo de modo a replicar a evolução da realidade social com a 

inclusão de novos fenómenos sociais.--------------------------------- 

O referido Regulamento, remetido em anexo, propugna princípios de 

defesa de maior proximidade e responsabilidade do candidato face à 

administração pública local.----------------------------------------- 

2.FUNDAMENTAÇÃO----------------------------------------------------- 

No passado dia 1 de março de 2015 entrou em vigor a Lei n.º 81/2014 

de 19 de dezembro relativa ao novo regime do arrendamento apoiado para 

habitação, cuja nova regulamentação vem revogar os seguintes diplomas 

legais:------------------------------------------------------------- 

- A Lei n.º 21/2009, de 20 de maio. (Regime transitório);------------ 

- O Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de novembro, alterado pela Lei n.º 

84/77, de 9 dezembro, na parte relativa à atribuição de habitações;- 

- O Decreto-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 194/83, de 17 de maio;--------------------------------------- 

- O Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio.---------------------------- 

Em resultado da entrada em vigor do diploma legal que estabelece o 

novo regime do arrendamento apoiado, são produzidas determinações que 

importa replicar na gestão do parque habitacional municipal e que 

decorrem de uma apreciação mais abrangente do acesso e atribuição de 

habitações sob o referido regime.------------------------------------ 

Importa, contudo, prosseguir a metodologia até aqui seguida em matéria 

de procedimentos de atribuição, com clara vantagem para o concurso por 

inscrição por ser aquele que permite a oferta de habitações, 

identificadas, em cada momento, pelo Município de Chaves. Para o 

efeito, os candidatos deverão possuir uma inscrição válida, à data da 

oferta de habitação, de modo a que a candidatura se reflita em listagem 

própria, cuja classificação deverá ser efetuada em função dos 

critérios de hierarquização e de ponderação estabelecidos para o 

efeito pelo Município.----------------------------------------------- 

O referido diploma legal, sem pretender interferir na esfera de 

autonomia das entidades locadoras, predispõe a capacidade de se 

definirem critérios preferências (em qualquer dos procedimentos 

previstos) de forma a contemplar situações de vulnerabilidade social, 

nomeadamente, famílias monoparentais que integrem, ou não, menores, 

pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 65 anos, ou 

vítimas de violência doméstica--------------------------------------- 

Assim,-------------------------------------------------------------- 

Considerando que, a atual crise económica e financeira tem despoletado 

a emergência de novas formas de atuação dos serviços de apoio e 

proteção social, num esforço contínuo de responder às múltiplas e 

complexas necessidades apresentadas pelos cidadãos;------------------ 

 Considerando que, na atual conjuntura sócio-económica, propiciadora 

de condições de desemprego, precariedade laboral e incerteza quanto 

ao desempenho profissional, o Poder Local deverá assumir uma posição 

ativa e dinâmica tendente a minimizar os efeitos mais profundos que 

afetam as famílias;-------------------------------------------------- 

Considerando que, após várias décadas de oferta de habitação municipal 

(preferencialmente atribuída a famílias com problemas de índole 

habitacional), se poderá concluir que foram alcançados os desideratos 

dos vários Programas Especiais de Realojamento (PER), através da 

redução significativa do número de moradores em habitações desprovidas 

de condições básicas e elementares para o alojamento familiar;------- 

Considerando que a atual retração económica não tem conseguido 

disponibilizar condições materiais de empregabilidade com sérios 

prejuízos para o desenvolvimento do país e integração social e 

económica das famílias;---------------------------------------------- 
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Considerando que o novo diploma legal do arrendamento apoiado introduz 

novas referencias/critérios de atribuição de habitação, numa clara 

alusão à capacidade dos locatários se adaptarem aos novos fenómenos 

sociais que emergem na sociedade, desde que previstos em processo 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

Considerando a importância estratégica e procedimental para o 

Município de Chaves na aprovação de Regulamento do Regime de Acesso à 

Habitação Municipal com mérito para a disciplina dos critérios 

definidos com efeitos práticos na hierarquização dos candidatos à 

oferta de habitação municipal.--------------------------------------- 

3.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO------------------------------------- 

Em resultado das alterações substantivas suscitadas pela entrada em 

vigor do novo quadro legal do arrendamento apoiado, impõe-se como 

necessário proceder à criação de Regulamento do Regime de Acesso à 

Habitação Municipal, através da seguinte estratégia procedimental:--- 

1 - Apreciação pela Chefe da Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 

Humanos, Dr.ª Paula Cabugueira, em vista a sancionar, ou não, os 

fundamentos explanados que versam sobre a criação de Regulamento do 

Regime de Acesso à Habitação Municipal, no propósito de concretizar 

as principais orientações vertidas nas normas da Lei n.º 81/2014, de 

19 de dezembro, em vigor desde 01 de março de 2015;------------------ 

2 - Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá a mesma ser remetida ao cuidado do Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, cujo 

parecer/decisão deverá, sequencialmente, ser remetida para o gabinete 

do Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira, para a 

emissão da competente decisão;--------------------------------------- 

3 – Caso a presente proposta de criação do Regulamento do Regime de 

Acesso à Habitação Municipal, venha a merecer concordância superior, 

propõe-se que a mesma seja agendada para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, de acordo com o disposto no artigo 33.º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, com vista à aprovação da 

proposta de criação do referido Regulamento;------------------------- 

4 – Sendo aprovada a presente proposta, deverá ser assegurado o seu 

envio à Assembleia Municipal, em conformidade com a alínea k), do n.º 

1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para fins 

previstos na alínea g) do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma;---- 

5 – Por último, caso a presente proposta de criação de Regulamento 

venha a merecer de concordância pelos vários órgãos anteriormente 

descritos, dever-se-á promover a sua publicação através de Edital, 

afixado nos lugares de estilo, no boletim Municipal e no site oficial 

desta Autarquia.---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 março de 2015--------------------------------------------- 

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

(Aureliano Morais)-------------------------------------------------- 

Em anexo: Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal.----- 

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

Projeto de Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal----- 

Chaves, março de 2015------------------------------------------------ 

Capítulo I---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais-------------------------------------------------- 

Artigo 1.º---------------------------------------------------------- 

(Lei Habilitante) --------------------------------------------------- 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo dos artigos 65.º, 112.º 

n.º7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no preceituado 

na alínea k) do n.º 1 do artigo 29º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
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Setembro, no disposto na Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro 

regulamentado pelo Decreto Regulamentar nº 50/77, de 11 de Agosto, da 

Portaria nº 288/83, de 17 de Março, da Lei nº 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto, da Lei n.º 

53-B/2006, de 29 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 

de abril.----------------------------------------------------------- 

Artigo 2.º ----------------------------------------------------------

(Objetivo) --------------------------------------------------------- 

1-O presente Regulamento define e estabelece o regime de acesso às 

habitações sociais, propriedade do Município de Chaves, estabelecendo 

as respetivas condições e os critérios de seleção para o arrendamento 

em regime de renda apoiada.------------------------------------------ 

2-O arrendamento previsto no número anterior, em regime de renda 

apoiada, é titulado por um contrato, de acordo com a minuta-tipo 

aprovada pelo órgão executivo municipal.----------------------------- 

Artigo 3.º---------------------------------------------------------- 

(Conceitos) -------------------------------------------------------- 

Consideram-se conceitos base para aplicação deste regulamento, de 

acordo com o Decreto Regulamentar 50/77, 11 Agosto, o Decreto-Lei n.º 

70/2010, de16 de junho, a Lei n.º 81/2014 de 19 de dezembro os 

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

a)Agregado familiar – o conjunto de pessoas que residem em economia 

comum na habitação arrendada, constituído pelo arrendatário e pelas 

pessoas referidas no n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, 

de 16 de junho, designadamente:-------------------------------------- 

•Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;----------- 

•Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 

3.º grau;----------------------------------------------------------- 

•Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral;-------- 

•Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por 

decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente 

competentes para o efeito;------------------------------------------- 

•Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do 

agregado familiar e crianças e jovens confiados por decisão judicial 

ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para 

o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado 

familiar.----------------------------------------------------------- 

E, ainda, por quem tenha sido autorizado pelo senhorio a permanecer 

na habitação.------------------------------------------------------- 

b)Dependentes - o elemento do agregado familiar que seja menor ou, 

tenha idade inferior a 26 anos, frequente estabelecimento de ensino e 

não aufira rendimento mensal bruto superior ao indexante dos apoios 

sociais.------------------------------------------------------------ 

c)Deficiente – a pessoa com deficiência com grau comprovado de 

incapacidade igual ou superior a 60%.-------------------------------- 

d) Indexante de Apoios Sociais (IAS) – Criado nos termos da lei 53-

B/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 

abril, é um montante pecuniário, fixado anualmente por portaria, que 

serve de referência à Segurança Social para o cálculo das contribuições 

dos trabalhadores, o cálculo das pensões e de outras prestações 

socais.------------------------------------------------------------- 

e) Rendimento mensal bruto (RMB) – o duodécimo do total dos rendimentos 

anuais ilíquidos auferidos por todos os elementos do agregado 

familiar, considerados nos termos do artigo 3.º do Dereto-lei n.º 

70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, 

e pelos Decretos-Leis n.º 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 
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27 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a período inferior a 

um ano, a proporção correspondente ao número de meses a considerar.-- 

f) Rendimento Mensal Corrigido (RMC) – o rendimento mensal bruto 

deduzido da quantia correspondente à aplicação ao indexante dos apoios 

sociais de cada um dos seguintes fatores:---------------------------- 

i) 0,1 pelo primeiro dependente;------------------------------------- 

ii) 0,15 pelo segundo dependente;------------------------------------ 

iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes;--------------------- 

iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber 

na definição de dependente;------------------------------------------ 

v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou 

superior a 65 anos;-------------------------------------------------- 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação.---------------- 

g) Habitação social – unidade independente dos fogos que fazem parte 

do parque habitacional do município, destinadas ao alojamento de 

agregados familiares que integrem os requisitos deste regulamento. 

Estas unidades apresentam-se em várias tipologias no parque 

habitacional, de T1 a T4, sendo atribuídas em função da dimensão e 

constituição do agregado familiar, conforme o quadro seguinte, e de 

forma que não se verifiquem subocupações ou sobreocupações:---------- 

Composição do Agregado Familiar 
Tipos de Habitação 

(1) 

 Mínimo Máximo 

1 T1/1 T1/2 

2 T1/2 T2/4 

3 T2/3 T3/6 

4 T2/4 T3/6 

5 T3/5 T4/8 

6 T3/6 T4/8 

7 T4/7 T5/9 

(1)O tipo de cada habitação é definido pelo número de quartos de dormir 

e pela capacidade de alojamento. Ex: T2/3 – dois quartos, três 

pessoas.------------------------------------------------------------ 

Capítulo II--------------------------------------------------------- 

Condições de Acesso e Atribuição do Direito à Habitação em regime de 

arrendamento apoiado------------------------------------------------ 

Artigo 4.º---------------------------------------------------------- 

(Titularidade)------------------------------------------------------ 

Têm direito a aceder às habitações sociais do Município de Chaves os 

cidadãos nacionais, ou estrangeiros com título de residência válida 

em território Português, que não residam em habitação adequada à 

satisfação das necessidades do seu agregado familiar e que reúnam as 

condições de acesso estabelecidas no artigo 7.º do presente 

Regulamento.-------------------------------------------------------- 

Artigo 5.º---------------------------------------------------------- 

(Regime)------------------------------------------------------------ 

1 - A atribuição do direito mencionado no artigo anterior será efetuada 

mediante a apreciação e consequente classificação dos pedidos 

formulados de atribuição do direito à habitação, nos termos previstos 

no presente Regulamento.--------------------------------------------- 

2 - Será efetuada, anualmente, reapreciação da classificação dos 

pedidos formulados de atribuição do direito à habitação, em função dos 

novos pedidos de habitação que entretanto venham a surgir.----------- 
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3 – Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime 

constante no presente Regulamento e subsidiariamente a Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro e o Código do Procedimento Administrativo.- 

Artigo 6.º---------------------------------------------------------- 

(Exceções ao Regime de Atribuição do Direito à habitação) ----------- 

1 – A Câmara Municipal deverá excluir parte das habitações mencionadas 

no artigo 1.º do regime de atribuição estabelecido por força do artigo 

anterior, sempre que se constatem os seguintes casos:---------------- 

a)Situações de necessidade habitacional urgente e ou temporária, 

designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou de 

outras situações de vulnerabilidade e emergência social e perigo 

físico ou moral para as pessoas, incluindo as relativas a violência 

doméstica;---------------------------------------------------------- 

b)Necessidades de realojamento decorrentes de operações urbanísticas 

ou outras situações impostas pela legislação em vigor;--------------- 

Artigo 7.º---------------------------------------------------------- 

(Condições de Acesso) ----------------------------------------------- 

1 – Os agregados familiares têm de reunir, cumulativamente, as 

condições prévias abaixo identificadas, para atribuição do direito à 

habitação municipal:------------------------------------------------ 

a)Residir no Concelho de Chaves há pelo menos 3 anos;---------------- 

b)No caso de cidadão estrangeiro, possuir título válido de residência 

em território Português;--------------------------------------------- 

c)Possuir a idade igual ou superior a 18 anos;----------------------- 

d)O candidato ou qualquer outro elemento do agregado familiar não pode 

ser proprietário, comproprietário, usufrutuário, arrendatário, 

promitente-comprador ou detentor de outro título de prédio urbano ou 

fração autónoma de prédio urbano em território nacional, que possa 

satisfazer as respetivas necessidades habitacionais;----------------- 

e)Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento que seja 

proprietário de lote de terreno urbanizado a nível nacional;--------- 

f)Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento ex 

arrendatário municipal com ação de despejo, transitada em julgado ou 

ex arrendatário que tenha abandonado um fogo municipal;-------------- 

g)Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento que é, ou 

tenha sido, proprietário de fogo de habitação social;---------------- 

h)Nenhum dos elementos do agregado familiar, por opção própria, tenha 

beneficiado de uma indemnização, em alternativa à atribuição de uma 

habitação municipal por realojamento. ------------------------------- 

Artigo 8.º---------------------------------------------------------- 

(Critério de Seleção)------------------------------------------------ 

A apreciação de todos os pedidos de atribuição do direito à habitação 

municipal é feita de acordo com o critério de seleção resultante da 

aplicação da matriz de classificação constante do Anexo I ao presente 

Regulamento, para determinação de uma ponderação ao requerente.------ 

Artigo 9.º---------------------------------------------------------- 

(Atribuição de Habitação)-------------------------------------------- 

1.A habitação a atribuir a cada agregado familiar em regime de 

arrendamento apoiado deve ser de tipologia adequada à composição do 

agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou 

subocupação, não podendo ser atribuída mais do que uma habitação por 

agregado familiar.-------------------------------------------------- 

2.O fogo arrendado é destinado exclusivamente à habitação permanente 

do arrendatário e do seu agregado familiar, sendo proibida a 

hospedagem, sublocação, total ou parcial, ou a cedência a qualquer 

título do arrendado.------------------------------------------------- 
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3.A atribuição de habitação social é feita pelos serviços municipais 

competentes, com base nas regras definidas nos artigos 4.º, 7.º e 8.º 

do presente Regulamento, aos requerentes com maior classificação, nos 

termos definidos no Anexo I do presente Regulamento.----------------- 

4.Em caso de empate na classificação ou inexistência de habitações em 

número suficiente para os requerentes com a mesma classificação, o 

desempate será decidido de acordo com os seguintes critérios de 

prioridade, por ordem decrescente:----------------------------------- 

a)Condições de alojamento;------------------------------------------- 

b)Agregado com o rendimento per capita inferior;--------------------- 

c)Número de elementos no agregado familiar com idade igual ou superior 

a 65 anos;----------------------------------------------------------- 

d)Número de deficientes no agregado familiar;------------------------ 

e)Número de dependentes no agregado familiar;------------------------ 

f)Data da entrada do requerimento.----------------------------------- 

Capítulo III-------------------------------------------------------- 

Procedimentos de Atribuição do Direito à Habitação------------------- 

Artigo 10.º--------------------------------------------------------- 

(Apresentação do Pedido) -------------------------------------------- 

O pedido será apresentado, em formulário próprio, a disponibilizar no 

serviço competente da Câmara Municipal de Chaves.-------------------- 

Artigo 11.º--------------------------------------------------------- 

(Prova de declarações) ---------------------------------------------- 

1.Para efeito da apreciação do pedido referido no artigo anterior, os 

serviços podem, a qualquer momento, exigir a apresentação de 

documentos comprovativos das declarações prestadas pelos requerentes.- 

2.As falsas declarações, quer do candidato e demais elementos do 

agregado familiar, quer de terceiros coniventes, são puníveis nos 

termos da lei penal, constituindo de igual modo fundamento de exclusão 

automática da candidatura, nos termos do presente regulamento.------ 

Artigo 12.º--------------------------------------------------------- 

(Causas de indeferimento liminar do pedido) ------------------------- 

1. Considera-se liminarmente indeferido o pedido mencionado no artigo 

10.º do presente Regulamento, quando se verifique alguma das seguintes 

situações:---------------------------------------------------------- 

a) O pedido seja ininteligível;-------------------------------------- 

b) O requerente seja residente fora do Concelho de Chaves;----------- 

c) O requerente após notificação, através de carta ou por qualquer 

outro meio legalmente previsto, não venha entregar os documentos 

solicitados ou prestar os esclarecimentos devidos, dentro do prazo 

fixado;------------------------------------------------------------- 

d) O requerente e respetivo agregado familiar não reúnam 

cumulativamente as condições de acesso definidas no artigo 7.º do 

presente Regulamento.----------------------------------------------- 

e) O requerente ou qualquer outro elemento do agregado familiar que, 

para efeito de atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de 

arrendamento apoiado, preste declarações falsas ou omita informação 

relevante; --------------------------------------------------------- 

f) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a 

despejo de uma habitação pertencente à qualquer entidade promotora de 

habitação social.--------------------------------------------------- 

2. Os requerentes serão notificados dos fundamentos da decisão de 

indeferimento do pedido, através de carta registada com aviso de 

receção.------------------------------------------------------------ 

Artigo 13.º--------------------------------------------------------- 

(Atualização do pedido) --------------------------------------------- 
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Os requerentes são obrigados a atualizar anualmente o pedido 

apresentado nos termos do artigo 10.º do presente Regulamento, a contar 

da data de entrada do mesmo nos serviços municipais, através de 

formulário próprio, sob pena de deserção do procedimento. ----------- 

Artigo 14.º--------------------------------------------------------- 

(Audiência dos Interessados) --------------------------------------- 

1. Os interessados têm do direito de ser ouvidos nos termos do Código 

do Procedimento Administrativo no sentido de, no prazo de 10 dias 

úteis, se pronunciarem, por escrito, sobre a classificação obtida em 

resultado da aplicação da matriz referida no artigo 8.º do presente 

Regulamento.-------------------------------------------------------- 

2. Após análise das questões levantadas em sede de audiência dos 

interessados, a proposta de classificação definitiva será enviada ao 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves, ou ao Vereador com 

competência delegada para a respetiva homologação.------------------- 

3. Consideram-se interessados, para efeitos do presente artigo, todos 

os requerentes que apresentem um pedido, nos termos do artigo 10.º do 

presente Regulamento, e não tenha sido considerado liminarmente 

improcedente, ao abrigo do artigo 12.º do mesmo Regulamento.--------- 

Artigo 15.º--------------------------------------------------------- 

(Desistência da atribuição) ----------------------------------------- 

1. Serão considerados desistentes da atribuição, os interessados que:- 

a) Após a notificação, efetuada nos termos dos números que antecedem, 

nada venham a dizer dentro do prazo facultado;----------------------- 

b) Venham entretanto manifestar o seu desinteresse na habitação;----- 

c) Recusem o fogo com fundamento na sua inadequação ao agregado 

familiar, por falta de condições de acessibilidade, ou outras, 

imputáveis à Câmara Municipal de Chaves.----------------------------- 

2. Em caso de desistência, proceder-se-á à substituição pelo seu 

sucessor na lista de classificação.---------------------------------- 

3. Em caso de recusa infundada o interessado será excluído do direito 

de atribuição de habitação social.----------------------------------- 

4. A aceitação será formalizada por contrato de arrendamento, escrito 

e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada uma das partes.- 

5. O contrato fará menção ao valor da renda, sendo as alterações 

subsequentes formalizadas por adendas ao contrato. ------------------ 

Artigo 16.º--------------------------------------------------------- 

(Veracidade ou Falsidade das Declarações) --------------------------- 

1. As informações prestadas pelo candidato são aferidas na data da 

inscrição.---------------------------------------------------------- 

2. As falsas declarações, quer do candidato e demais elementos do 

agregado familiar, quer de terceiros coniventes, são puníveis nos 

termos da lei penal, constituindo de igual modo fundamento de exclusão 

automática da candidatura, nos termos do presente regulamento.------- 

Artigo 17.º--------------------------------------------------------- 

(Exclusão) ---------------------------------------------------------

1. Sem prejuízo dos casos de improcedência liminar constantes das 

disposições do artigo 12.º são excluídos da lista dos candidatos 

selecionados:------------------------------------------------------- 

a) Os que, salvo justo impedimento, não compareçam no ato de atribuição 

de habitações;----------------------------------------------------- 

b) Os que recusem a ocupação da habitação atribuída ou que não a vão 

ocupar no prazo que lhes for estipulado;----------------------------- 

c) Os que não aceitem ocupar nenhuma das habitações disponíveis; ---- 

d) Os que dolosamente prestem declarações falsas ou inexatas ou usem 

de qualquer meio fraudulento para formular a sua candidatura, sendo 

tal verificado após a homologação da lista.-------------------------- 
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2. A recusa constante da primeira parte da alínea b) só se considera 

fundamentada, não constituído causa de exclusão, quando não existam 

condições de acessibilidade ao fogo, nos termos da Lei nº 80/2014, de 

19 de dezembro e algum dos elementos do agregado familiar tenha uma 

situação de mobilidade condicionada.--------------------------------- 

3. A confirmação do previsto no número anterior é efetivada através 

de visita domiciliária ao fogo por parte dos serviços municipais.---- 

4. Os candidatos excluídos nos termos do número um ficam inibidos de 

participar na próxima atribuição de habitação, quer nessa qualidade, 

quer na de membro de agregado familiar concorrente, pelo período de 

cinco anos.--------------------------------------------------------- 

5. Em caso de exclusão, de deserção ou de desistência o candidato é 

substituído pelo seguinte na lista.---------------------------------- 

Artigo 18.º--------------------------------------------------------- 

(Renda) ------------------------------------------------------------ 

1. A renda será calculada e determinada de acordo com os critérios 

estabelecidos na referida Lei n.º 81/2014 de 19 de dezembro, 

nomeadamente, nos artigos 3.º e 21.º.-------------------------------- 

2. Para atualização do valor da renda os arrendatários devem declarar 

os respetivos rendimentos à Câmara Municipal anualmente, até 30 de 

Abril, sem prejuízo de, a todo o tempo, a Câmara Municipal de Chaves 

poder solicitar aos arrendatários quaisquer documentos e 

esclarecimentos necessários para a instrução ou atualização dos 

respetivos processos, fixando-se para o efeito um prazo de resposta 

não superior a 30 dias.---------------------------------------------- 

3. O incumprimento do referido no número anterior, quer por falta de 

declaração quer por falsa declaração, determina o imediato pagamento, 

por inteiro, do preço técnico da renda, sem prejuízo de constituir 

fundamento de resolução do contrato de arrendamento.----------------- 

Artigo 19.º--------------------------------------------------------- 

(Vencimento e local de Pagamento) ----------------------------------- 

1. A renda vence-se no 1.º dia útil do mês a que respeita devendo ser 

paga até ao dia 8 desse mês.----------------------------------------- 

2. A renda será paga na sede da tesouraria da Câmara Municipal de 

Chaves ou, através de outra forma de pagamento, por esta admitida. -- 

3. Ultrapassado o prazo de pagamento referido no n.º 1 do artigo 

anterior, sem que o mesmo tenha sido feito, a Câmara Municipal de 

Chaves tem o direito de exigir:-------------------------------------- 

a) Se a renda for paga no prazo subsequente de quinze dias, o pagamento 

da renda acrescida de uma indemnização igual a 15%;------------------ 

b) Se a renda for paga depois de decorrido o prazo de quinze dias e 

antes de decorrido o prazo de sessenta dias, todas as rendas devidas 

acrescidas de uma indemnização de 50%;------------------------------- 

c) No caso de a mora no pagamento da renda ser superior a três meses, 

poderá ser determinada a resolução do contrato e efetuada a 

correspondente comunicação ao arrendatário, nos termos legais.------- 

Artigo 20.º--------------------------------------------------------- 

(Novo Contrato de Arrendamento) ------------------------------------- 

1. Haverá lugar à celebração de um novo contrato de arrendamento e ao 

cálculo de nova renda sempre que, se verifique alteração da composição 

do agregado familiar, salvo se, esta variação consistir no falecimento 

de um elemento do agregado familiar que não ocupe a posição de 

titular.------------------------------------------------------------ 

2. Nos casos de transmissão da titularidade do contrato, por óbito do 

respetivo titular, nas condições e termos previstos nos artigos 21.º 

e 22.º deste regulamento ou por transferência da titularidade do 

agregado familiar a favor de um dos seus elementos, quando por motivos 
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devidamente comprovados seja autorizada, será celebrado um novo 

contrato de arrendamento com o respetivo cálculo de nova renda.------ 

Capítulo IV--------------------------------------------------------- 

Transmissão dos Direitos do Arrendatário----------------------------- 

Artigo 21.º--------------------------------------------------------- 

(Transmissão por Divórcio) ------------------------------------------ 

1. Obtido o divórcio ou a separação judicial de pessoas e bens, o 

direito ao arrendamento transmite-se, por meio de novo contrato, a 

favor do cônjuge do arrendatário por decisão do tribunal nesse 

sentido.------------------------------------------------------------ 

2. A transferência do direito ao arrendamento para o cônjuge do 

arrendatário, por efeito de decisão judicial, tem sempre que ser 

comunicada e devidamente comprovada à Câmara Municipal de Chaves.---- 

Artigo 22.º--------------------------------------------------------- 

(Transmissão por Morte) --------------------------------------------- 

1. O contrato de arrendamento não caduca por morte do primitivo 

arrendatário quando lhe sobreviva:----------------------------------- 

a) Cônjuge com residência no locado;--------------------------------- 

b) Pessoa que com ele vivesse em união de facto há mais de dois anos, 

com residência no locado;-------------------------------------------- 

c) Ascendente em 1º grau que com ele convivesse há mais de um ano;--- 

d) Filho ou enteado com menos de 1 ano de idade ou que com ele 

convivesse há mais de um ano e seja menor de idade ou, tendo idade 

inferior a 26 anos, frequente o 11.o ou 12.o ano de escolaridade ou 

estabelecimento de ensino médio ou superior;------------------------- 

e) Filho ou enteado, que com ele convivesse há mais de um ano, portador 

de deficiência com grau comprovado de incapacidade superior a 60%.--- 

2. Nos casos do número anterior, a posição do arrendatário transmite-

se, pela ordem das respetivas alíneas, às pessoas nelas referidas, 

preferindo, em igualdade de condições, sucessivamente, o ascendente, 

filho ou enteado mais velho.----------------------------------------- 

3. O direito à transmissão previsto nos números anteriores não se 

verifica se, à data da morte do arrendatário, o titular desse direito 

tiver outra casa, própria ou arrendada, no território nacional, 

adequada ao seu agregado familiar e suscetível de ser utilizada de 

imediato.----------------------------------------------------------- 

4. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando ao arrendatário 

sobreviva mais de um ascendente, há transmissão por morte entre eles.-  

5. Quando a posição do arrendatário se transmita para ascendente com 

idade inferior a 65 anos à data da morte do arrendatário, o contrato 

fica submetido ao NRAU, aplicando-se, na falta de acordo entre as 

partes, o disposto para os contratos com prazo certo, pelo período de 

2 anos.------------------------------------------------------------- 

6. Salvo no caso previsto na alínea e) do n.º 1, quando a posição do 

arrendatário se transmita para filho ou enteado nos termos da alínea 

d) do mesmo número, o contrato fica submetido ao NRAU na data em que 

aquele adquirir a maioridade ou, caso frequente o 11.º ou o 12.º ano 

de escolaridade ou de cursos de ensino pós-secundário não superior ou 

de ensino superior, na data em que perfizer 26 anos, aplicando-se, na 

falta de acordo entre as partes, o disposto para os contratos com 

prazo certo, pelo período de 2 anos. -------------------------------- 

Artigo 23.º--------------------------------------------------------- 

(Dívidas e Omissões) ------------------------------------------------ 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação 

do presente Regulamento, serão submetidas à decisão do órgão executivo 

Municipal, nos termos do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro.----------------------------------------------------------- 



                                                                F. 5 

                                                                  _____________________ 
 

Artigo 24.º--------------------------------------------------------- 

(Entrada em Vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação 

no Boletim Municipal.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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 5. -- 

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

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 6. -- 

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

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

 

 

3.3. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – CÂNDIDO PEIXOTO 

DO CABO – FREGUESIAS DE STA. LEOCÁDIA E MOREIRAS – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

REI DE 11.03.2015.--------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 373/15, de 10-03-2015, o Srº Cândido Peixoto do Cabo, na 

qualidade de cabeça de casal da herança indivisa por óbito do seu pai, 

Srª Cândido Peixoto do Cabo, solicita a emissão de parecer favorável 

a que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela 
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Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de 

partilhas dos prédios rústicos, a seguir mencionados, a seu favor e 

dos seus irmãos.----------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Veiga da Ponte, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 903º, com a área 

de 4 200 m2 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Lamalonga, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 953º, com a área de 21 000 

m2 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.----- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Cova Ladrão, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Moreiras sob o artigo 3151º, com a área de 9 

800 m2 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Cadernetas Prediais Rústicas (Modelo A), dos prédios rústicos supra 

referidos. --------------------------------------------------------- 

-Extrato da Planta de Ordenamento nº 61 A e nº 61 B.----------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante nos extratos das plantas de 

ordenamento nº 61 A e nº 61 B à escala 1/10 000, apresentadas pelo 

interessado, os prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, 

integram-se nas classes de espaços constantes no quadro síntese que 

se segue:----------------------------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE 

 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

903º 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns)  

 

1/2 –Alexandre  A.R. 

do Cabo 

 

1/2- Rita Margarida 

Morais Peixoto 

 

 

953º 
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O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns)  

1/4-Vitor Manuel 

Morais Peixoto 

1/4- Alexandre  A.R. 

do Cabo 

1/4-Adelino Morais 

Peixoto 

1/4-Rita Margarida 

Morais Peixoto 

 

 

3151º 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns) 

 

1/5-Lurdes de Jesus 

Carneiro Guedes 

10 040/100 000 – 

António de Jesus 

Carneiro 

19 947/100 000 – Maria 

Cidália Peixoto 

Carneiro 

9 906/100 000 – 

Adelino Domingues  

(Cabeça de Casal da 

Herança de) 

40 107/200 000 – Vitor 

Manuel Morais Peixoto 

40 107/200 000 – 

Adelino Morais 

Peixoto 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas dos 

prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Santa 

Leocádia sob o artigo 903º e 953º e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Moreiras sob o artigo 3151º, que, ainda que a mesma 

decorra diretamente da abertura de um processo sucessório, deverá ser 

classificado como um negócio entre vivos.---------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade1 dos 

prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de Santa 

Leocádia sob o artigo 903º e 953º e o aumento do número de compartes 

no prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Moreiras 

sob o artigo 3151º, sem parcelamento físico, situação diferente 

daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 

54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 

(parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos);----------------------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao solicitado pelo requerente.----------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.03.2015. ------------------------------ 

                                                           
1 O sublinhado é nosso. 



                                                                F. 8 

                                                                  _____________________ 
 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR 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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 20/03/2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A reunião de Câmara para deliberação.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. ALTERAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DA OPERAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

DE CHAVES – SOLARA – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. – FREGUESIA DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI E DO SR. ARQ.º LUIS SANTOS DE 

23.03.2015.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

A empresa SOLARA – Produtos Alimentares, Lda., através do requerimento 

n.º 1979/14, referente ao processo n.º 3/10, solicita pedido de 

alteração às especificações da operação do loteamento Industrial de 

Chaves, com incidência nos lotes n.os 17 e 18, promovido pelo Município 

de Chaves, sito no Lugar da Fonte de Nina, na Freguesia de Santa 

Cruz/Trindade em Chaves.--------------------------------------------- 

Na sequência de uma reunião onde estiveram presentes os técnicos desta 

autarquia e o autor do estudo de alteração ao loteamento, a interessada 

através do requerimento nº 109/15, apresenta novos elementos no 

sentido de sanar todas as considerações referidas sobre o presente 

pedido de alterações à licença.-------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 426/15, a requerente apresenta os 

elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-

E/2008 de 03/03, com vista à emissão do aditamento ao loteamento 

industrial de Chaves. ----------------------------------------------- 

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, nomeadamente:----------------------------------- 

Peças escritas:----------------------------------------------------- 

- Requerimento inicial;---------------------------------------------- 

- Cópias das Certidões da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

dos lotes alvos de alteração, dos quais a requerente é proprietária 

(lote n.º 17 e n.º 18);---------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura; 

- Termo de responsabilidade do técnico coordenador dos projetos;----- 

- Cópia da Declaração de inscrição na Ordem dos Arquitetos 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 que demonstra a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído; 

Peças gráficas:----------------------------------------------------- 
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- Planta de Localização; -------------------------------------------- 

- Extratos do P.D.M (suspenso pelas Medidas Preventivas).------------ 

- Planta Síntese do existente;--------------------------------------- 

- Planta de alterações;---------------------------------------------- 

- Planta Síntese;---------------------------------------------------- 

- Ficha do lote resultante da alteração;----------------------------- 

- Plano de acessibilidades dos lotes alvos de alteração;------------- 

- Peças desenhadas e escritas em suporte informático.---------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

No regime jurídico--------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03 e ulteriores 

alterações, o pedido da interessada enquadra-se numa alteração às 

especificações, do loteamento industrial de Chaves, promovido pelo 

Município de Chaves.------------------------------------------------- 

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 

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 nº 34 A, do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, sobre o prédio não impende nenhuma servidão ou restrição 

de utilidade pública.------------------------------------------------ 

Entidades externas ao município-------------------------------------- 

Face à localização do prédio objeto da operação urbanística de 

loteamento, 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, a qual emite parecer favorável 

com registo de entrada nesta autarquia no dia 18/02/15, o qual se 

anexa à presente informação técnica, devendo o teor do mesmo parecer, 

ser dada a conhecer ao requerente.----------------------------------- 

ANÁLISE DA PRETENSÃO------------------------------------------------- 

Com o presente pedido, a requerente pretende levar a efeito a 4.ª 

alteração, às especificações do loteamento industrial de Chaves, a 

qual se projeta nos lote n.os 17 e 18 e introduzir as modificações a 

seguir referidas, que resultaram da análise das peças escritas e 

desenhadas constantes no processo administrativo registado com o nº 

3/10 e do loteamento supra citado.----------------------------------- 

Da leitura das peças escritas e desenhadas que constituem o loteamento 

industrial de Chaves, conclui-se que a análise da presente alteração, 

consubstanciada no aumento da área do lote n.º 17, resultante da 

extinção d lote n.º 18, face ao conjunto da operação urbanística, 

deverá apenas reflectir-se sobre os lotes em questão e não sobre o 

resultado de toda a operação urbanística, face às dificuldades de 

representação da totalidade do loteamento, tanto pela escala apurada 

nas plantas do processo administrativo, como pela sua componente 

técnica.------------------------------------------------------------ 

Alterações resultantes do presente pedido, relativamente à 3.ª 

alteração à licença do loteamento industrial de Chaves:-------------- 
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Extinção do lote n.º 18 com a área de 2.460,00m2, transferida 

2.460,00m2 para o lote n.º 17;--------------------------------------- 

Aumento da área do lote n.º 17 em 2.460,00m2, passando de 2.650,00m2 

para 5110,00m2, do resultado da extinção do lote n.º 18;------------- 

Aumento da área de implantação no lote n.º 17 em 1.203,00m2 – passando 

de 1.395,00m2 para 2.598,00m2, do resultado da extinção do lote n.º 

18;----------------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção no lote n.º 17 em 1484,30m2 – passando 

de 1.395,00m2 para 2.879,30m2, do resultado da extinção do lote n.º 

18 (área de construção do lote n.º 18 - 1.290,50m2), mais aumento da 

área de construção em 193,80m2;-------------------------------------- 

Parâmetros urbanísticos do lote n.º 17 resultantes do presente pedido 

de alterações: ------------------------------------------------------ 

Área do lote n.º 17 – 5.110,00m2 ------------------------------------ 

Área total de implantação – 2.598,00m2------------------------------- 

Área total de construção – 2.879,30m2-------------------------------- 

Área de construção de anexos – 66,60m2------------------------------- 

Número de pisos acima da cota de soleira – 2 pisos;------------------ 

Número de pisos abaixo da cota de soleira – 0 pisos;----------------- 

Lugares de estacionamento privados – 29 lugares---------------------- 

Finalidade – Industria----------------------------------------------- 

Áreas de estacionamento de veículos---------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença do loteamento industrial de 

Chaves, com incidência nas especificações dos lotes n.º 17 e 18 

(extinto), 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 
Industria Fogos 

Estacionamento 

Exigido PDM (uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

17 2.879,30m2 2.879,30m2 0 29 (1/100m2) 29 

     29 uni. 29 uni. 

 

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 e nos termos da alínea b) do n.º 2 

do artigo 39.º do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, 

sobre esta matéria deverá aplicar-se 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 apreço, já se 

encontram materializados no local, pelo facto do loteamento industrial 

de Chaves não ter previsto lugares de estacionamento públicos na zona 

limítrofe aos lotes em questão. Face ao desenho urbano previsto para 

o local, não se verifica a possibilidade de previsão de lugares de 

estacionamento público, pelas razões anteriormente enunciadas, 

considerando-se que, do ponto de vista urbanístico poderá ser 

dispensado o cumprimento das regras estabelecidas sobre a matéria, 

relativa ao cumprimento do estacionamento público.------------------- 
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Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------------- 

O prédio a que se reporta o pedido insere-se 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;--- 

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 loteamento Industrial de Chaves situa-se em Espaços 

Urbanos Consolidados;----------------------------------------------- 

A presente proposta de alteração à licença do retro citado loteamento, 

com incidência nas especificações dos lotes n.os 17 e 18, nomeadamente 

aumento da área do lote n.º 17, do resultado da extinção do lote n.º 

18, bem como aumento da área toral de construção de 193,80m2 em relação 

ao somatório das áreas de construção previstas nos dois lotes atras 

referido, não contrariam as regras de apoio à Gestão Urbanística das 

áreas abrangidas por Medidas Preventivas;---------------------------- 

As alterações propostas para ao loteamento, referidas 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.---- 

A edificação resultante da proposta de união dos lotes n.os 17 e 18, 

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

A referida entidade, após análise dos elementos contantes no pedido 

de alteração à licença do loteamento Industrial de Chaves, o qual se 

projeta nas especificações dos lotes n.os 17 e 18 (extinto), 

acompanhados pela informação Técnica produzida por estes serviços 

sobre a matéria, emite parecer favorável à pretensão com registo de 

entrada nesta autarquia através do requerimento n.º 262/15, no dia 

18/02/15 (ofício com a referência ID-1797753).----------------------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, o pedido de 

alteração à às especificações do loteamento, está sujeito ao cumprido 

o descrito no artigo 21º do regulamento do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), no que respeitas às alterações propostas.------------------ 
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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 objecto da operação de loteamento se manter 

inalterável, das quais as restantes alíneas estão directamente 

relacionadas.------------------------------------------------------- 

O 4.º pedido de alteração às especificações do loteamento, para efeitos 

do regime de áreas de cedência em loteamentos mencionado no parágrafo 

anterior, consubstancia aumento da área bruta de construção em 

193,80m2 [2.879.30m2 - (1.395,00m22 + 1.290,50m23)], 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 193,80m2), 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 48,45m2 [0,00m2 < 25% (193,80m2) = 0,00m2 < 

48,45m2)]. --------------------------------------------------------- 

Atendendo que as alterações introduzidas ao loteamento Industrial de 

Chaves, 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:--------------------------- 

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 48,45m2 (resultante do 

aumento da área bruta de construção em 193,80m2).-------------------- 

Quadro II  

L K A V 
C = 

    LKxA(m2)xV 
 C = 3.053,40 € 

0,9 0,20 48,45 700,24             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 3.053,40 € (três mil e cinquenta e três euros e quarenta 

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 

                                                           
2 Área bruta de construção inicial do lote n.º 17 - 1.395,00m2------- 
3 Área bruta de construção inicial do lote n.º 18 - 1.290,50m2,------ 

transferida para o lote n.º 17 por extinção do lote n.º 18---------- 
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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 3.053,40 € (três mil 

e cinquenta e três euros e quarenta cêntimos), correspondente à 

compensação ao município pelas áreas não cedidas para os fins devidos, 

resultantes do pedido de alteração à licença;------------------------ 

Considerando que, a operação urbanística de loteamento obteve parecer 

favorável da CCDR-N, nos termos 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.-------------------------------------------------------- 

Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no que se 

refere ao índice de construção;-------------------------------------- 

Considerando que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares;------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada a deliberação no sentido 

de deferir o 4.º pedido de alterações às especificações do loteamento 

industrial de Chaves, 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.-------------------------------------- 

Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 7 do artigo 27º do DL 

nº 555/99 de 16/12 e posteriores alterações, não há quaisquer objeções 

para que o Vereador Responsável pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº 

Castanheira Penas, emita o 4º aditamento ao loteamento industrial de 

Chaves, nos termos do disposto no artigo 75º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12 e posteriores alterações, desde que se mostrem pagas as taxas 

previstas no artigo 117.º do diploma legal acima referido.----------- 

Pelo expresso no nº 4 do artigo 76º daquele diploma legal, o referido 

título deverá ser emitido no prazo de 30 dias, a contar da data da 

deliberação camarária que recair sobre a presente informação.-------- 

Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/20034, de 12/11, a 

requerente deve, no prazo de 60 dias à emissão do 4º Aditamento ao 

loteamento industrial de Chaves, fazer prova junto deste processo 

administrativo registado com o nº 3/10, de que procedeu à comunicação 

daquele título na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves.----- 

Para efeito de registo da alteração às especificações do referido 

loteamento na Conservatória do Registo Predial de Chaves, dever-se-á 

devolver à requerente a descrição pormenorizada do lote n.º 17.------  

Após a emissão do 4º aditamento ao loteamento industrial de Chaves, 

deverão ser cumpridas as formalidades de publicidade previstas no n.º 

2 do artigo 78.º do diploma legal retro citado, no prazo de 10 dias, 

bem como proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do Registo 

Predial, para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 7, do 

artigo 27.º, do diploma legal acima mencionado.---------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.03.2015. ------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

                                                           
4 Decreto-lei que procedeu à reforma da tributação do património, 

aprovando os novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) 

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma.------------------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.23. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 20/03/2015.----------------------------------------- 

Á reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DO MERCADO ABASTECEDOR DE CHAVES, 

PAGAMENTO DE UMA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS DE TERRENO 

DESTINADAS A EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA – MARC – MERCADO 

ABASTECEDOR DA REGIÃO DE CHAVES, S.A. – FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – 

INFORMAÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 

SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO DE 17.03.2015. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Na informação da DGUT datada de 16 de março de 2015, referente ao 

pedido de alteração ao loteamento n.º 04/2005 solicitado por 

intermédio do requerimento n.º 316/15, ficou estabelecida a 

necessidade de o requerente proceder ao pagamento de uma compensação 

pela não cedência de áreas de terreno destinadas a equipamentos de 

utilização coletiva.------------------------------------------------ 

Com base no carácter excecional da operação de loteamento do Mercado 

Abastecedor de Chaves, decorrente do estatuto de interesse público 

vincado no “Protocolo de Colaboração para Construção, Gestão e 

Exploração de Mercado Abastecedor de Interesse Público em Chaves”, 

assinado em 23 de novembro de 2001, pelo Município de Chaves e o SIMAB-

Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A., e à semelhança 

do já anteriormente deliberado em reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Chaves realizada no dia 7 de Outubro de 2004, e 

considerando-se que a Assembleia Municipal, na sessão realizada em 

Fevereiro do corrente ano, já deliberou a dissolução da empresa “MARC 

– Mercado Abastecedor da Região de Chaves, S.A.” por internalização 

no Município de Chaves, proponho submeter à Câmara Municipal no sentido 

de deliberar sobre a isenção do pagamento da compensação de 17.497,95 

€, devida pela não cedência da área de 462,75m2 de terreno destinada 

a equipamentos de utilização coletiva, respeitante ao pedido de 

alteração às especificações do alvará de loteamento n.º 04/2005, nos 

termos dos parâmetros estabelecidos no artigo 21.º do regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves.----------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.19. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 19/03/2015.----------------------------------------- 

Á 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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VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REABILITAÇÃO DA MURALHA DO BALUARTE DO CAVALEIRO – PLATAFORMA 
SUPERIOR – ARRANJOS EXTERIORES E REMODELAÇÃO DA ILHA DO CAVALEIRO – 

1.ª FASE – RECEÇÃO DEFINITIVA. -------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 65/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Reabilitação da Muralha do Baluarte do 

Cavaleiro – Plataforma Superior – Arranjos Exteriores e Remodelação 

da Ilha do Cavaleiro – I.ª Fase”.------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 16 de 

novembro de 2007, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Arménio 

de Sousa Gonçalves – Construção Civil e Obras Públicas” a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 18 dias 

do mês de janeiro de 2008, pelo valor de 199.530,29€, (Cento e noventa 

e nove mil, quinhentos e trinta Euros e vinte e nove cêntimos), IVA 

não incluído. ------------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 11 de fevereiro de 2008.---------- 

5. A receção provisória ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2010.----- 

6. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional no valor de 

5.483,00€----------------------------------------------------------- 

7. Foram já liberados os valores da caução relativos aos quatro 

primeiros anos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de 

agosto.------------------------------------------------------------- 

8. Tendo decorrido mais de cinco anos, após a receção provisória, o 

adjudicatário solicitou vistoria com vista à receção definitiva da 

obra e a consequente libertação da garantia bancária prestada. ------ 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. Em resposta ao solicitado, a equipa responsável pela fiscalização 

da obra, deslocou-se ao local dos trabalhos para proceder ao seu exame 

tendo verificado que estes se encontravam executados em conformidade 

com o estabelecido, estando assim em condições de ser recebidos 

definitivamente.---------------------------------------------------- 

2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de garantia bancária n.º 36230488092091, emitida pelo Banco 

Santander Totta, S.A. em 12 de Dezembro de 2007, no valor de 5%, 

correspondente a 9.976,51€. -----------------------------------------

Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de medição 

conforme quadro seguinte: ------------------------------------------- 

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 24.357,50€ 1.467,88€ 

2 31.305,00€ 1.565,25€ 

3 48.813,00€ 2.190,65€ 

4 32.936,70€ 1.646,84€ 

5 1.472,00€ 73,60€ 
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6 48.315,59€ 2.415,78€ 

7 12.330,50€ 616,53€ 

Total 199.530,29€ 9.976,53€ 

 

Relativamente ao contrato de trabalhos a mais no valor de 5.483,00€, 

foi prestada uma caução através de Depósito de Garantia, efetuado na 

tesouraria Municipal, através de guia n.º 72/09 no valor de 274,15€, 

e foram retidos 5% do valor do auto conforme quadro seguinte: ------- 

 

Auto n.º Valor do auto Retenção 5% 

8-TM 5.483,00€ 274,15€ 

 

1. Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 

de agosto de 2012, foram já liberados 90% do valor das retenções, de 

acordo com o quadro seguinte:---------------------------------------- 

 

 

Contrato 

 

Tipo 

 

Valor 

 

Redução já 

efetuada 

(90%) 

Valor 

remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através de 

garantia bancária 

n.º 

36230488092091 

9.976,51€ 8.978,87€ 997,64€ 

Retenção nos 

autos 
9.976,53€ 8.978,87€ 997,66€ 

Trabalhos 

a mais 

Caução através de 

guia n.º 72/09 
274,15€ 246,76€ 27,12€ 

Retenção nos 

autos 
274,15€ 246,76€ 27,12€ 

Totais  20.501,32€ 18.451,26€ 2.050,06€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Camarário ------------------- 

1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra; -------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decreto-

lei nº 59/99 de 2 de Março, sejam restituídas ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e a extintas as garantias bancárias, 

agendado a presente proposta para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação.--- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:---------

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 1.051,70€ (Mil e cinquenta e um Euros e setenta cêntimos), 

respeitante aos valores retidos nos autos e depósito de garantia dos 

trabalhos a mais.---------------------------------------------------- 

3.2) Se oficie o Banco Santander Totta, S.A no sentido de libertar 

garantia bancária n.º 36230488092091, de 12 de dezembro de 2007, 

correspondente à caução sobre o valor do contrato inicial.----------- 

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

Chaves, 12 de março de 2015------------------------------------------ 

A técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.03.18.------------------------------------------------------ 
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A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 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 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.2. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO – SUBSTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS NOS 

AUTOS DE MEDIÇÃO POR GARANTIA BANCÁRIA. ----------------------------- 

Foi presente a informação nº 63/2015, 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, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012, 

concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

designada “BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRATICAS TERMAIS DE VIDAGO”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de 

novembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: -- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias.---------------------------- 

• Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013.------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.- 

6. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19/06/2014, foi aprovada a proposta de Trabalhos a 

Mais e Trabalhos a Menos, sendo 23.633,43€ o valor correspondente aos 

trabalhos a mais e 8.437,64€ o valor dos trabalhos a menos.---------- 

8. Na sequência da aprovação dos respetivos Trabalhos a Mais, resulta 

uma prorrogação de prazo de cinco dias.------------------------------ 

9. Foi deliberado em reunião de Camara de 19/12/2014 conceder uma 

prorrogação ao prazo de execução, a título gracioso por 43 dias, 

passando a data para conclusão da obra a ser 5/02/2015.-------------- 

10. Foi deliberado em reunião de Camara de 13/02/2015, aprovar uma 
reprogramação de trabalhos, passando a data para a conclusão da obra 

ser 28/02/2015.----------------------------------------------------- 
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11. Foi deliberado em reunião de Camara de 13/03/2015, aprovar nova 
reprogramação de trabalhos, passando a data para a conclusão da obra 

ser 31/03/2015.----------------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. A entidade executante vem, através de oficio que deu entrada nos 

serviços administrativos do Município de Chaves, com o registo nº 

2268, do dia 26 de fevereiro de 2015, apresentar GARANTIA BANCÁRIA Nº 

055-43.010073-9 da caixa económica MONTEPIO GERAL, no valor de 

132.738,83€ (cento e trinta e dois mil setecentos e trinta e oito 

euros e oitenta e três cêntimos), para substituição das importâncias 

retidas nos autos de medição efetuados (autos do nº1 ao nº19) e a 

efetuar até ao valor da adjudicação, em reforço da caução prestada, 

destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações 

contratuais. O valor da respetiva garantia bancária corresponde a 5% 

(cinco por cento) do valor da adjudicação do contrato da empreitada.- 

2. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário 

apresentou: --------------------------------------------------------

2.1- Garantia Bancária Nº 00386294, emitida pelo Banco Espirito Santo, 

S.A., sociedade aberta, em 9 de julho de 2013 no valor de 265.477,66€ 

(duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete euros 

e sessenta e seis cêntimos), correspondendo a 10% do valor do presente 

contrato;----------------------------------------------------------- 

2.2 - Ainda, para reforço da caução prestada com vista a garantir o 

exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, foram retidos 

5% do valor de cada auto de medição, cujo valor atinge o montante de 

128.516,89€, de acordo com o seguinte:------------------------------- 

Autos de Medição Retenção 5% 

N.º 1 6.343,48€  317,17€ 

N.º 2 45.665,60€  2.283,28€ 

N.º 3 31.694,24€  1.584,71€ 

N.º 4 74.652,58€  3.732,63€ 

N.º 5 112.141,68€  5.607,08€ 

N.º 6 148.051,99€  7.402,60€ 

N.º 7 110.730,33€  5.536,52€ 

N.º 8 4.622,14€  231,11€ 

N.º 9 131.531,80€  6.576,59€ 

N.º 10 263.669,60€  13.183,48€ 

N.º 11 4.097,18€  204,86€ 

N.º 12 464.139,32€  23.206,97€ 

N.º 13 2.661,77€  133,09€ 

N.º 14 357.242,43€  17.862,12€ 

N.º 15 177.031,06€  8.851,55€ 

N.º 16 258.718,29€  12.935,91€ 

N.º 17 1.400,33€  70,02€ 

N.º 18 194.931,44€  9.746,57€ 

N.º 19 181.000,66€  9.050,03€ 

TOTAL 276.962,68€ TOTAL 128.516,89€ 

 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

1. De acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 353.º do Código dos 

Contratos Público, a dedução retida em cada Auto de Medição pode ser 

substituída por garantia bancária ou por seguro-caução, nos termos 

estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais. ----------------------------- 
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2. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe ao órgão executivo: --------------- 

2.1 - Submeter o referido pedido à aprovação do executivo camarário;- 

2.2 - Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, remeter 

cópia à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar 

o adjudicatário do montante de 128.516,89€, (cento e vinte e oito mil 

quinhentos e dezasseis euros e oitenta e nove cêntimos), em 

substituição da GARANTIA BANCÁRIA Nº 055-43.010073-9 da caixa 

económica MONTEPIO GERAL, no valor de 132.738,83€ (cento e trinta e 

dois mil setecentos e trinta e oito euros e oitenta e três cêntimos)- 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

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

Chaves, 18 de março de 2015------------------------------------------ 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) -------------------------- 

Anexos: Oficio DAFV034C15 e garantia bancária Nº 0055-43.010073-9- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.03.18.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 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 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.3. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 
MEDIÇÃO N.º 12/DOP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 12/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 58.409,00 €, 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 2015.03.20. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €58.409,00 

(Cinquenta e oito mil, quatrocentos e nove euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.4. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 
MEDIÇÃO N.º 1 ERROS E OMISSÕES/DOP/2015. ---------------------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 1 Erros e Omissões/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 19.129,24 €, 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 

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar o referido 

auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €19.129,24 (Dezanove 

mil, cento e vinte e nove euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA Nº 915/10.8TBCHV. COMARCA DE 

VILA REAL – CHAVES – INST. LOCAL – SECÇÃO CÍVEL –J1. PARCELA Nº 3– 

“REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS MARGENS DO TÂMEGA E CICLOVIA ENTRE A 

PONTE ROMANA E A ETA DE SANTA CRUZ” – PARCELAS NºS 34 E 34.1 – “MARGEM 

ESQUERDA DO TÂMEGA ENTRE A PONTE ROMANA  E A PONTE ENGº BARBOSA CARMONA 

E CICLOVIA DA MADALENA” -.FERNANDO TEIXEIRA FAUSTINO E OUTROS. 

DEPÓSITO. NOTA DISCRIMINADA DO CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 09/GNE/2014.--------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1. Através da Informação número 17/2015, o Dr. Vitor Brás, mandatário 

da sociedade “ChavesPolis, Sociedade Para o Desenvolvimento do 

Programa Polis em Chaves, S.A.”, no processo de expropriação litigiosa 

supra identificado, que correu termos na Secção Cível J1 da Instância 

Local de Chaves do Tribunal da Comarca de Vila Real, veio informar 

este Município da necessidade de se proceder ao depósito do montante 

indemnizatório devido, acompanhado da respetiva nota justificativa dos 

cálculos da liquidação do montante em dívida, na sequência do respetivo 

despacho proferido pela Mª juiz do aludido processo. ---------------- 

2. Este Município, na qualidade de acionista, assumiu o ativo e o 

passivo, incluindo o superveniente, da dita sociedade “ChavesPolis”, 

na sequência do projeto de partilha regularmente aprovado pelos 

acionistas, por deliberação de 3/09/2010, em respetiva assembleia 

geral, em vista à dissolução e liquidação da sociedade, e devidamente 
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sancionado pelo executivo camarário, em sua reunião ordinária 

realizada no passado dia 02 de maio de 2011. ------------------------ 

3. O sancionamento de todo o processo administrativo de dissolução e 

liquidação da sociedade, nos termos acordados pelos respetivos 

acionistas, foi aprovado em reuniões do executivo camarário de 02 de 

maio e 08 de agosto de 2011, e devidamente sancionado pela Assembleia 

Municipal em sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2011. -------- 

4. O referido depósito, face à notificação eletrónica realizada pelo 

escrivão do processo, no pretérito dia 09-03-2015, teria que ser 

realizado, até ao dia 23 do corrente mês de março de 2015, sendo certo 

que, em face do calendário previsto para a realização da reunião do 

executivo camarário, o aludido mandatário requererá ao Tribunal para 

que o depósito e a nota discriminada do cálculo da indemnização sejam 

efetuados no dia seguinte à realização da reunião. ------------------ 

II – FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

1. Em conformidade com o despacho proferido pela respectiva juíza do 

aludido Processo e em conformidade com o disposto no Artigo 71º do 

Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de 

setembro, alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, 

conjugado com o Artigo 24º do mesmo Código, relevam para o cálculo 

actualizado do montante indemnizatório a depositar os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 
 

Prcº 915/10.8TBCHV.Comarca de Vila 

Real – Chaves- Inst. Local – Sec. 

Cível – J1 

“Requalificação Paisagística das 

margens do Tâmega e Ciclovia entre a 

Ponte Romana e a ETA de Santa Cruz” -

Parcela nº3- “Margem Esquerda do 

Tâmega entre a Ponte Romana e a Ponte 

Engº Barbosa Carmona e Ciclovia da 

Madalena” Parcelas nºs 34 e 34.1 – 

Expropriados: Fernando Teixeira 

Faustino e outros. 

 

Dados relevantes 

 

Índice de preço 

no consumidor, 

com exclusão da 

habitação  

Fator de 

atualização 

(INE) 

 

Data da publicação da DUP 

 

29 de agosto de 2007 

 

 

 

Valor da Indemnização fixada pela 

decisão transitada em julgado 

 

€185.227,68 

 

1,09403225779540 

 

 

Data da decisão final do Processo 

 

09 de março de 2015 

 

 

 

Data do despacho que autoriza o 

levantamento de parte do montante 

depositado 

 

03  julho de 2012 

 

0,98728359088167 

 

Valor cujo levantamento foi autorizado 

 

€145.940,79 

 

   

2. Em conformidade com o disposto no Acórdão de fixação de 

jurisprudência do STJ nº7/2001, de 12 de julho, e para efeitos do 

disposto nos Artigos 24º e nº1 do Artigo 71º do C.E., foram calculados 

os montantes a depositar, em conformidade com os dados relevantes 

constantes do quadro sinóptico supra, e elaborada a respetiva nota 

justificativa, com recurso à ferramenta disponibilizada, para o efeito 

no portal do Instituto Nacional de Estatística – INE - sendo certo que 

após a realização do depósito os expropriados e os demais interessados 

poderão proceder à sua impugnação, nos termos do disposto no Artigo 

72º do C.E.. ------------------------------------------------------- 

III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 
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Assim, em vista ao cumprimento do despacho proferido pela Juíza do 

Processo número 915/10.8TBCHV- Comarca de Vila Real – Chaves – Inst. 

Local – Secção Cível – J1, em coerência com as razões anteriormente 

enunciadas, e nos termos do disposto sobre a matéria na alínea vv), 

do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 

no nº1 e no nº2 do Artigo 71º, do Código das Expropriações – C.E. -, 

e nas deliberações camarárias de 02 de maio e 08 de agosto de 2011 e 

da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2011, tomo a liberdade 

de sugerir a aprovação da presente proposta, consubstanciada no 

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

a) Que seja aprovada a nota discriminada do montante em dívida 

referente ao processo de expropriação litigiosa número 915/10.8TBCHV- 

Comarca de Vila Real – Chaves – Inst. Local – Secção Cível – J1, 

“Requalificação Paisagística das margens do Tâmega e Ciclovia entre a 

Ponte Romana e a ETA de Santa Cruz” - Parcela nº3 - “Margem Esquerda 

do Tâmega entre a Ponte Romana e a Ponte Engº Barbosa Carmona e 

Ciclovia da Madalena” Parcelas nºs 34 e 34.1 – Expropriados: Fernando 

Teixeira Faustino, no valor de €22 725,12; ------------------------- 

b) Que a unidade orgânica responsável – Divisão de Gestão Financeira 

-, no próximo dia 27 de março de 2015, proceda ao depósito do montante 

em dívida acima discriminado, em vista ao cumprimento do despacho 

proferido no aludido processo, e em harmonia com o requerimento 

apresentado pela expropriante. ------------------------------------- 

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

Chaves, 20 de março de 2015. --------------------------------------- 

A técnica superior, Cristina Rodrigues ----------------------------- 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Uma Nota discriminativa do cálculo do montante a depositar; ------ 

- Dois documentos referentes aos fatores de atualização da 

indemnização, processados por computador no Portal do INE, com os 

números de identificação ID1623312032015090925 e 

ID6877512032015100608. --------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.03.23. ---------------------------------------------  

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 

2015.03.23. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

1. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE RECOLHA DE EFLUENTES 

CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A EMPRESA “ÁGUAS DE TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO, S.A.”; - TARIFA PRATICADA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS; - SOBREFATURAÇÃO; - DEVOLUÇÃO DE 

FATURAS. PROPOSTA N.º 19/GAP/2015. ---------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a natureza, relevância e complexidade do 

assunto em apreciação, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 
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proceder ao seu agendamento, para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, em vista à sua análise, discussão e votação. --- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1.PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. REQUERENTE: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

SALVAÇÃO PÚBLICA. INFORMAÇÃO Nº. 5/SA/2015. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelos Bombeiros Voluntários de 

Salvação Pública, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na sua viatura 82-35-XJ, provocados por uma tampa de caixa 

de adufa, em Soutelo. -----------------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos no valor de 375,00€ (trezentos e setenta e 

cinco euros). ------------------------------------------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros). --------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

250€ (duzentos e cinquenta euros), referente a franquia contratual, 

sendo o restante suportado pela seguradora. ------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 502/2015 e do compromisso nº 587/2015. -------------- 

Chaves, 16 de Março de 2015----------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.03.17. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.03.19.--------------------------------------------- 

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 

2015.03.19. --------------------------------------------------------

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO/REALIZAÇÃO DE TRÊS PROGRAMAS TELEVISIVOS A 

EMITIR PELO “PORTO CANAL” - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31/12. 

INFORMAÇÃO Nº. 1/GPC/2015. ------------------------------------------ 

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 31/12, 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 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 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 o 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 ------ 

1. O Município de Chaves tem vindo a promover os eventos “Sabores de 

Chaves”, que decorrem em quatro momentos realizados ao longo do ano, 

nomeadamente: a Feira do Fumeiro, no primeiro fim-de-semana de 

fevereiro; a Feira do Folar de Chaves, no fim-de-semana da Páscoa; a 

Feira do Pastel de Chaves, no primeiro fim-de-semana de agosto; e a 

Feira de Outono, coincidindo esta com a realização da tradicional 

Feira dos Santos. --------------------------------------------------- 

2. Na prossecução da sua estratégia de comunicação, a Câmara Municipal 

de Chaves tem como objetivo promover o Concelho, as suas gentes e 

tradições, de forma a valorizar o território e assim atrair visitantes 

a Chaves. A estratégia passa por tentar chegar a mais públicos, sendo 

para tal necessária a promoção do concelho junto de órgãos de 

comunicação social com dimensão superior aos locais e regionais. ----  

3. Tendo conhecimento da realização dos eventos “Sabores de Chaves”, 

a estação televisiva “Porto Canal” manifestou interesse em promover 
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os referidos certames, tendo entrado em contacto com o Município de 

Chaves, no sentido do mesmo apresentar uma proposta que vise a 

cobertura televisiva das referidas feiras “Sabores de Chaves” até ao 

final do corrente ano, totalizando na sua globalidade três eventos. -   

4. Saliente-se que, o “Porto Canal”, enquanto canal de televisão 

ancorado na região Norte, mas com dimensão e projeção nacional, propõe-

se mostrar as principais feiras de Chaves dedicadas aos produtos 

endógenos, o que inequivocamente gerará uma alavancagem económica do 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

5. O Município de Chaves entende que essa alavanca será tanto mais 

forte quanto maior e melhor for a sua divulgação mediática, 

considerando premente a divulgação não apenas dos eventos em questão, 

mas de tudo o que gira em torno destes e de outras potencialidades que 

o Concelho possui e entende serem dignas de mediatização. ----------- 

6. De acordo com o contacto estabelecido, além da cobertura 

jornalística dos eventos “Sabores de Chaves”, desde o arranque dos 

mesmos até ao seu balanço, o “Porto Canal” propõe ainda a emissão de 

um Programa, com a duração de 90 minutos e reposições, com o título 

“Porto Alive”. O referido programa televisivo será constituído por 

vários momentos, entre eles entrevistas e reportagens, com vista a 

divulgar todo o Concelho. ------------------------------------------- 

7. Assim, é intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição de serviços de produção/realização de três programas 

televisivos a emitir pelo “Porto Canal”, que decorrerão em três 

momentos distintos, para vigorar entre abril a novembro de 2015 e 

revestindo a natureza de Ajuste Direto; ----------------------------- 

8. O valor estimado do contrato em causa é de 8.000,00 € (oito mil 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e taxa de emissão de 

4%, sendo que o Município pretende proceder ao pagamento faseado, em 

três fases, ao final de cada evento; -------------------------------- 

9. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá recorrer-se a um procedimento de Ajuste Direto, com base no 

disposto, sobre a matéria na alínea a), do n.º 1, do artigo 16.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP). -------------------------------- 

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 de contrato; ---------------------------------- 

11. 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; --------------------- 

12. 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; -------------------- 

13. No que respeita ao cabimento orçamental, de acordo com a declaração 

emitida pela unidade orgânica responsável, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que se anexa à presente proposta, o 

contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental, 

muito concretamente na rubrica 02022002 - promoção e divulgação do 

concelho; ---------------------------------------------------------- 

14. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se, conforme informação prestada pela unidade orgânica 

competente, que não se aplica a taxa de redução remuneratória por ser 

o primeiro contrato desta prestação de serviços. -------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 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 produção/realização de três programas televisivos a 

emitir pelo “Porto Canal”, que decorrerão em três momentos distintos, 

para vigorar entre abril a novembro de 2015 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. ------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 20 de março de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Alexandra Monteiro) ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.03.19. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, concordar com a informação 

técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ------ 

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

Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado a seguinte declaração de voto: -------------- 

Não se justifica gastar tanto dinheiro na promoção destes eventos, 

atendendo ao alcance limitado dos mesmos. O número de expositores é 

pequeno e não há uma forte adesão dos cidadãos. A divulgação destes 

eventos deve em primeiro lugar, passar por outro tipo de iniciativas, 

como maior divulgação junto do tecido económico da região, para que o 

evento adquira massa crítica que lhe permita ter projecção a nível 

regional. Para além disso, este canal televisivo não está acessível 

em sinal aberto, tendo uma audiência limitada. Por estes motivos voto 

contra a aquisição deste serviço. -----------------------------------  
 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO GEOELÉCTRICO,GEOTÉCNICO 

E HIDROGEOLÓGICO DA ÁREA DE REQUALIFICAÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO TABOLADO E DO MUSEU DA ÁGUA (ARTIGO 26º, 

DA LEI Nº 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO).INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº3/2015 

DO GABINETE DE PROJETOS. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO. ------------------------------------------ 

1–Nesta data, este Gabinete está a elaborar os estudos necessários à 

requalificação, remodelação e ampliação das piscinas municipais do 

Tabolado e do Museu da Água. ---------------------------------------

2-Para a concretização de todos os estudos necessários à referida 

materialização, foi definida internamente uma estratégia relativa aos 

projetos a serem elaborados por este Gabinete e dos projetos a serem 

elaborados com recurso ao mercado, em razão da autarquia, atualmente, 

não dispor de técnicos com as habilitações académicas necessárias para 

o efeito.-----------------------------------------------------------

3-No caso vertente, de acordo com a estratégia definida, ficou a cargo 

deste gabinete a elaboração dos projetos/estudos de arquitetura, 
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estabilidade, plano de segurança a saúde (PSS) e plano de prevenção e 

gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). Assim sendo e de 

forma a proceder à elaboração dos referidos projetos/estudos, em 

especial no que se refere aos projetos de estabilidade, hidráulica e 

electromecânica (AVAC), é necessária a realização de um estudo 

geoeléctrico, geotécnico e hidrogeológico para a zona da intervenção 

proposta, estudo esse, sem o qual é impossível avaliar previamente as 

condições do terreno, quanto á sua idoneidade e capacidade de suporte 

para as estruturas que aí se pretendem construir. O Município, nesta 

data, não dispõe de meios materiais nem humanos que permitam a sua 

elaboração, Nesta conjuntura, há então que recorrer a entidades 

externas, de modo a que tal estudo venha a constituir o objeto de um 

contrato de prestação de serviços a celebrar.------------------------

II- DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO---------------

1- De acordo com o disposto no nº5, do artigo 75º, da lei nº82-B/2014, 

de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estudo 

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 nº35/2014, de 20 de junho, e pelo 

Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Leinº66/2013, de 

27 de agosto, independentemente da natureza da contraparte.----------

2- Por sua vez o nº12, da citada disposição legal, esclarece que o 

parecer acima referido é da competência do órgão executivo municipal 

e depende da verificação dos requisitos previstos no nº5, da mesma 

norma legal, com as necessárias adaptações.--------------------------

3- De acordo com o disposto no nº7, do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, 

de 31 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior depende:----

Da demonstração de que se trata da execução de trabalho não 

subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público;-------------------

Da confirmação de declaração de cabimento orçamental;----------------

Do cumprimento do disposto no nº 1 (1-O disposto no nº1 do artigo 2º,e 

no artigo 4.ºda Lei n.º75/2014, de 12de setembro, é aplicável aos 

valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2015, 

venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e/ou 

contraparte de contrato vigente em 2014.) ---------------------------

III- DO CONTATO DE AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR--------

1-Tendo em atenção o contexto enunciado no capítulo I, constata-se 

como necessário que o Município de Chaves venha a celebrar um novo 

contrato de prestação de serviços para a ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

GEOELÉCTRICO,GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICO DA ÁREA DE REQUALIFICAÇÃO, 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO TABOLADO E DO MUSEU 

DA ÁGUA.------------------------------------------------------------

2-Para o contrato em causa estima-se um valor máximo de 65.000,00£ 

(sessenta e cinco mil euros).----------------------------------------

3-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.------

4-Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato.----------------------

5-Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso 
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a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a 

execução dos serviços objeto do contrato.----------------------------

6-O contrato de aquisição de serviços em causa, de acordo com 

indicações transmitidas pela Divisão de Gestão Financeira desta 

Autarquia, tem cabimento orçamental na Ação do PPI 30/l/2002, na 

rubrica económica 07.01.15.------------------------------------------

IV- DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO-----------------------------------

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º5 

e no n.º12, do artigo 75º, da Lei n.º82-B/2014, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de elaboração do ESTUDO GEOELÉTRICO, GEOTÉCNICO 

E HIDROGEOLÓGICO DA ÁREA DE REQUALIFICAÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO TABOLADO E DO MUSEU DA ÁGUA, para vigorar 

até a conclusão desta última, encontrando-se, no caso individual e 

concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º6, do artigo 

75º, da Lei n.º82-B/2014, de 31 de dezembro.-------------------------

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

Chaves, 17 de março de 2015.-----------------------------------------

O Técnico Superior.-------------------------------------------------- 

Bruno Miranda Rua Eng.º---------------------------------------------

Anexos:-------------------------------------------------------------

-Caderno de encargos-------------------------------------------------

-Estimativa Orçamental----------------------------------------------

DESPACHO DO COORDENADOR ENG. JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES 19 DE MARÇO 

DE 2015.------------------------------------------------------------

Visto. Concordo.----------------------------------------------------

Atento o teor da presente informação, sou a propor ao Sr. Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que, em caso de concordância, 

profira despacho conducente à obtenção de uma decisão superior sobre 

a presente matéria.--------------------------------------------------   

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 

2015.03.20. --------------------------------------------------------

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

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, manifestando 

a sua concordância no que diz respeito à contratação de tais serviços, 

pela seguinte ordem de razões: -------------------------------------- 

a) O Estudo técnico objeto de contratação irá permitir desenvolver 

um estudo mais aprofundado sobre o manancial de água termal existente; 

b) Por outro lado, tal estudo permitirá apurar, com maior rigor, o 

potencial geotérmico das captações termais existente; --------------- 

c) Por último, o mesmo irá reforçar o dever de fundamentação do 

estudo, entretanto, solicitado, e cujo relatório ainda não foi 

apresentado, nesta Câmara Municipal, permitindo a sua análise 

comparativa com este novo estudo, de igual natureza, feito por outra 

entidade competente, sobre a matéria. ------------------------------- 

d) Esta estratégia de autuação sempre mereceu a sua concordância e 

apoio. ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado os seguintes comentários: ------------------- 

1. O financiamento da obra pública consubstanciada na construção das 

novas piscinas municipais ainda não está, na presente data, 

assegurado. ------------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, não lhe parece recomendável avançar com a 

contratação de serviços, desta natureza, com alguma expressão 

financeira, não havendo garantia quanto ao financiamento da dita obra. 

3. Assim, considera extemporânea a aprovação deste parecer prévio.— 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho por 

unanimidade, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

 

 

2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 

31 DE DEZEMBRO – PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS SINFÓNICOS 

PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2015 INFORMAÇÃO Nº 48/2015 SAC Nº 

2/2015.------------------------------------------------------------- 

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 31/12, 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; ----------------------------------------------------------- 

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 prestação de serviços a celebrar ---------------- 
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1. É intenção do Município de Chaves celebrar contrato de 

aquisição/prestação de serviços de realização de 2 espetáculos 

musicais sinfónicos com a Orquestra do Norte (ON), para vigorar durante 

2015, e revestindo a natureza de tarefa. ---------------------------- 

2. Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 

causa é 9.181,60 euros (nove mil cento e oitenta e um euros e sessenta 

cêntimos), para a realização de dois concertos. --------------------- 

3. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto com consulta 

à Orquestra do Norte, com base no disposto, sobre a matéria, no Código 

dos Contratos Público. ---------------------------------------------- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se para a 

realização de eventos previstos no plano de atividades culturais do 

Município de Chaves ------------------------------------------------- 

5. 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. --------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto dos contratos de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

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. Dada à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 

que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos 

da Portaria nº 48/2014, com o fundamento de estarmos em presença de 

serviços de natureza artística e ou de animação cultural, assim como, 

a sua duração temporal que decorrerá num período de 2 dias. --------- 

9. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, os contratos de aquisição de serviços 

em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.01. ------------------------------------------------------- 

10. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços não 

excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º, 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro. ------------------------------ 

11.Considerando as disposições combinadas previstas, respetivamente, 

no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), 

do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, foi dado 

cumprimento à redução remuneratória, em 2014. Segundo o ponto 10 do 

artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, no presente ano, proceder-

se-á a nova redução remuneratória sobre o valor do serviço, conforme 

demonstração de apuramento da redução remuneratória, em anexo. ------ 

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 dos contratos para 

a realização de espetáculos musicais sinfónicos, para vigorar durante 

2015, 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 de dezembro. -------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 
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a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição 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, 20 março de 2015 ------------------------------------------- 

O Assistente técnico ----------------------------------------------- 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) -------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.20. ---------------------------------------- 

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

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.03.23.--------------------------------------------- 

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 

2015.03.23. --------------------------------------------------------

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

 

 

2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM 

VISTA A “DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ELEVAÇÃO DE 

CHAVES A PATRIMÓNIO MUNDIAL” (AO ABRIGO DO 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). INFORMAÇÃO Nº. 7/GSIC/2015. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A candidatura “CHAVES MONUMENTAL – Valores Culturais e Patrimoniais”, 

aprovado no âmbito do Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema 

Urbano, integra várias operações, de entra as quais, faz parte a 

Operação “Desenvolvimento de Ações Preparatórias para Elevação de 

Chaves a Património Mundial”, e cujo contrato de financiamento foi 

celebrado no pretérito dia 27 de outubro de 2011. ------------------- 

A operação referida no parágrafo anterior é constituída por várias 

componentes, que urge implementar, e, de entre as quais, faz parte 

integrante a “Promoção e Formalização dos Procedimentos Tendentes á 

Elevação de "Chaves a património Mundial " (Elaboração de um programa 

Estratégico de Divulgação e Promoção) ------------------------------ 

Esclarece-se que a mencionada componente se reporta à implementação 

de ações de divulgação que tem como objetivo: ----------------------- 

  Apresentar publicamente a Candidatura de Elevação de Chaves a 

Património Mundial; ------------------------------------------------- 

 Divulgar as Ações realizadas, e as parcerias estabelecidas da Rede 

de “CIDADES TERMAIS ROMANAS” constituída no pretérito mês de outubro. 

 Divulgar os eventos, as palestras e conferências a realizar no quadro 

da Divulgação e Promoção do Património Arquitetonico e Arqueológico; 

 Publicar os resultados da rede, e dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito dos estudos dos materiais e exposições a realizar; ---------- 
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 Favorecer um espaço de debate sobre as prioridades da preservação 

do Património e da influência que este pode vir a ter no 

desenvolvimento Turístico da região. -------------------------------- 

Tendo em conta o mencionado nos parágrafos anteriores, e atendendo à 

circunstância de que os Serviços Técnicos Municipais não dispõem dos 

meios necessários para a prestação dos serviços em causa, mostra-se 

necessário, por isso, recorrer ao mercado no sentido de se contratar 

a prestação de serviços para a “Conceção de Portal Institucional para 

- Promoção de Valores Culturais e Patrimoniais” do Município de Chaves, 

que incluiu: -------------------------------------------------------- 

 Design e conceção; ----------------------------------------------- 

 Certificação de acessibilidade; ---------------------------------- 

 Introdução de Conteúdos inicia; ---------------------------------- 

 Gestão de Conteúdos; --------------------------------------------- 

 3 templates adicionais para divulgação dos equipamentos relevantes 

da região (como por exemplo Museu das Termas Romanas). --------------

ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO --------------------- 

1. Em consonância 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 e da Administração Pública, 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. Atendendo agora, ao estabelecido no n.º 12, da retrocitada 

disposição legal, esclarece-se que, nas autarquias locais, o parecer 

acima referido é da competência do órgão executivo municipal e decorre 

da verificação dos requisitos previstos no n.º 6, da mesma norma legal, 

com as necessárias adaptações, ou seja, depende: --------------------  

a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para o 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) Da declaração de cabimento orçamental emitida pelo serviço com 

poderes estabelecidos para o efeito; --------------------------------  

c) Do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

2. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR: ----------------------------- 

Neste contexto, relativamente ao contrato a celebrar para a aquisição 

de serviços tendentes à adjudicação de “Conceção de Portal 

Institucional para - Promoção de Valores Culturais e Patrimoniais”, 

informa-se o seguinte: --------------------------------------------- 

 Para o contrato em causa, estima-se, um valor de 15.000,00€ 

(quinze mil euros sem IVA incluído, dos quais, 12.750,00€ correspondem 

à comparticipação FEDER (taxa de 85%), e, 2.250,00€ dizem respeito ao 

valor a suportar pelo Município). ---------------------------------- 

 O procedimento tendente à adjudicação do contrato de prestação de 

serviços em causa, obedecerá ao estatuído sobre a matéria no Código 
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dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008 de 

29 de janeiro e ulteriores alterações; ----------------------------- 

 Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata de 

trabalho subordinado, em face, dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato; --------------------- 

 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; -------------------- 

 O contrato em causa enquadra-se, na rúbrica orçamental 

02.02.20.02 económica “Promoção e Divulgação do Concelho”. --------- 

 Considerando as disposições previstas, no artigo 7º, da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, conjugada com a alínea c), do n.º 6, do 

artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, e não se prevendo, nas 

entidades a convidar, ter existido contratação de serviços de igual 

natureza, nem que a adjudicação venha a se efetuada ao mesmo prestador 

de serviços, o objeto do contrato não obriga à redução remuneratória. 

3. PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ---------------------------------- 

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

enunciadas, permito-me sugerir, que seja superiormente proposto ao 

Executivo Municipal, que tome deliberação no sentido de: ----------- 

1.  Emitir, por força do disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio favorável 

relativamente à Aquisição da Prestação de Serviços de “Conceção de 

Portal Institucional para - Promoção de Valores Culturais e 

Patrimoniais enunciada, que integram a componente “Promoção e 

Formalização dos Procedimentos Tendentes à Elevação de Chaves a 

Património Mundial”, encontrando-se, no caso individual e concreto, 

reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6 do mesmo diploma legal. 

2. Reunidas as condições para a abertura do procedimento, enviar 

para a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, para dar cumprimento 

ao solicitado. ------------------------------------------------------ 

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

Chaves: 20 de março de 2015 ----------------------------------------- 

(Luís Brito, Dr.) --------------------------------------------------- 

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

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo 

sugerido a integração, no objeto do contrato a celebrar, da conceção 

e instalação de um painel, sobre a cidade de Chaves, junto à 

autoestrada A24, promocional da marca da Cidade de Chaves, podendo o 

mesmo ser alusivo, nomeadamente, às termas romanas (“Chaves – Termas 

Romanas”). --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1. PEDIDO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TERRADO NA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES, A FAMILIAR DE 1.º GRAU INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

16/2015. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Pedido de cedência do direito de ocupação de terrado na Feira Semanal 

de Chaves, a familiar de 1.º grau INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 16/2015----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No passado dia 9 de março de 2015, o requerente, Francisco Cardoso 

Barbosa, contribuinte fiscal n.º 231058896, residente em Avenida 

Ananias Carmo Santos n.º 72, 2.º andar, 3610-106 Tarouca, apresentou 

nesta edilidade, com o número de expediente 2714, um requerimento onde 

solicita a cedência do direito de ocupação do lugar de terrado E51, 

do qual é titular, para sua esposa Núria Reis Gonçalves Barbosa, 

contribuinte fiscal n.º 131697056.----------------------------------- 

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 15 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 10.02.2015, 

conforme documentos que anexa ao presente requerimento, devidamente 

validados pelo Município de Lamego. --------------------------------- 

Considerando que a requerente 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;  

                                                           
5 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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b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 

termos do artigo 69.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 

E51 na Feira Semanal de Chaves, a sua esposa, Núria Reis Gonçalves 

Barbosa. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 17 de março de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 17 DE 

MARÇO DE 2015 ------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. --------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DATADO DE 19 DE MARÇO DE 2015 ------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria.------------------------ 

À Consideração Superior.--------------------------------------------  

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

2015.03.20. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

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 dezoito horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


