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Nº 18 – Reunião ordinária da 

Câmara  Municipal  de Chaves 

                                 Realizada no dia 31 de julho 

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

Aos trinta e um dias do mês de julho 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. João Carlos Alves 

Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo 

Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito Moura Moutinho e 

comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

dia previamente elaborada e datada de vinte e oito de julho de dois 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, AQTO. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS -------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, Arqto. Carlos Augusto Castanheira Penas, não 

esteve presente na reunião ordinária do executivo camarário, por se 

encontrar no gozo do seu período de férias. ------------------------ 

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

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, tendo pedido desculpa pelo atraso registado no 

início da presente reunião, facto que se deveu à sua presença na 

cerimónia oficial de abertura da “Feira do Pastel”, que se realiza, a 

partir do dia de hoje, e durante o fim de semana, no Jardim Público.  

Seguidamente, facultou, para consulta do executivo, mediante a 

disponibilização das respetivas cópias, os seguintes documentos 

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

1 – Modificação n.º8 ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de 

Investimentos - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 1; ---------- 

2 – Ofício Refa 4867/15 da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, ao executivo camarário, da sua designação para exercer 

as funções de representação da ANMP, junto do Conselho Consultivo do 

Observatório da Emigração. ------------------------------------------ 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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Por último, o Senhor Presidente da Câmara, prestou, ainda, ao executivo 

municipal, os seguintes esclarecimentos relacionados com a atividade 

regular da Autarquia, a saber: -------------------------------------- 

a) Colóquio sobre motivação desportiva "Energia para Vencer" - Sobre 

esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que o 

Colóquio em causa, contou com a presença do Senhor Secretário do 
Desporto e da Juventude, que entregou os louvores aos atletas 

flavienses João Oliveira, Francisco Anjos e Artur Chaves e, 

posteriormente, efetuou uma visita ao Estádio Municipal, Engº. Branco 

Teixeira. ---------------------------------------------------------- 

b) Pacto Alto Tâmega - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara deu conhecimento que, no próximo dia 05 de agosto de 2015, vai 

ser assinado, em Guimarães, o Pacto do Alto Tâmega, cerimónia que irá 

contar com a presença do Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento 

Regional, Poiares Maduro. -------------------------------------------  

c) Exposição no Arquivo Histórico do Município - Sobre esta matéria, 

o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que, no próximo dia 11 

de agosto de 2015, pelas 10 horas, terá lugar, nas instalações do 

Arquivo Histórico, a cerimónia de inauguração de exposição dos achados 

das escavações, aquando da construção de tal equipamento cultural, bem 

como será efetuada a apresentação da “Festa dos Povos”. ------------- 

d) Inauguração da “Festa dos Povos” - Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento que, no próximo dia 21 de agosto 

de 2015, terá início o evento denominado “Festa dos Povos”, o qual 

perdurará pelo fim-de-semana, estando convidados todos os elementos 

do executivo municipal a participar em tal festa. ------------------- 

O traje romano poderá ser facultado, pela organização, a todos os 

Vereadores interessados. --------------------------------------------  

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo começado a sua intervenção, lamentando, 

mais uma vez, o facto de não ter recebido qualquer oficial da Autarquia 

para participar na cerimónia inaugural da “feira do pastel”, registada 

no dia de hoje. ----------------------------------------------------- 

Posteriormente, solicitou, ao Senhor Presidente da Câmara, 

esclarecimentos relativamente aos documentos relacionados com as 

modificações orçamentais – modificação nº.8 -, muito concretamente, 

sobre as seguintes situações neles contempladas: -------------------- 

a) Reforço financeiro, no total de, aproximadamente, 180.000 euros, 

relativamente à ação centrada na requalificação do Estádio Municipal 

Eng. Branco Teixeira, desconhecendo as causas justificadoras de tal 

reforço financeiro; ------------------------------------------------- 

b) Redução significativa das rubricas associadas ao consumo de 

eletricidade e de água, com reflexos notórios na despesa pública 

prevista nos documentos, não sendo percetível qualquer razão 

justificadora da redução tão significativa de tais despesas. -------- 

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

De imediato, e em resposta à questão, acima, exarada, usou da palavra, 

o Presidente da Câmara, para referir que os valores do reforço da 

verba para as obras no Estádio Municipal se justifica pela necessidade 

de efetuar as obras de requalificação determinadas pela Liga 

Portuguesa de Futebol, sob pena do referido estádio não poder acolher 

os jogos oficiais que integram o campeonato profissional disputado 

pelo Grupo Desportivo de Chaves e organizado pela referida Liga. ---- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Senhor Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, solicitou, ainda, esclarecimentos sobre a 

distribuição de alunos, no âmbito do ensino profissional. ----------- 

De facto, têm-se registado muitas desconformidades entre o número de 

alunos inscritos e os correspondentes cursos que vieram a ser 

autorizados. ------------------------------------------------------- 

No pretérito ano de 2014, a “CIM” teve uma intervenção na planificação 

deste dossiê, sendo certo e sabido que outro resultado não poderia ser 

esperado que não fosse a situação de desorganização acima evidenciada, 

com todas as desvantagens daí resultantes para a dinamização e 

consolidação do ensino profissional, no Concelho de Chaves. --------- 

É sua convicção que a “CIM” deve ser retirada deste planeamento antes 

que os danos sejam maiores, sob pena de ser comprometida a adequada 

distribuição da rede pública do ensino profissional. ---------------- 

Veja-se, nesse sentido, que o ensino profissional do Concelho de 

Chaves, há 10 anos atrás, era constituído por 15 turmas, na Escola 

Profissional, e 9 turmas na oferta pública. ------------------------- 

Atualmente, registam-se apenas 9 turmas, na Escola Profissional, sendo 

certo que a oferta da rede pública escolar, na área do ensino 

profissional, encontra-se dotada de 21 turmas. ---------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção do Senhor Vereador do Partido 

Socialista, Dr. Francisco António Chaves de Melo, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara tendo tecido os seguintes comentários: --------- 

Infelizmente a matéria em questão é da responsabilidade do Ministério 

da Educação e não da Câmara Municipal, não cabendo ao Município exercer 

o poder de tutela sobre tal Ministério. ----------------------------- 

No ano de 2014, a Escola Profissional disponibilizou 4 cursos/turmas, 

tendo apenas conseguido preencher 3, exemplo paradigmático do 

desequilíbrio, atualmente, existente, entre a oferta e a procura de 

tais cursos profissionais desenvolvidos pela escola. ---------------- 

 

  

IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO 

ADERITO MOURA MOUTINHO -------------------------------------------- 

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

Adérito moura Moutinho, tendo prestado a seguinte declaração, 

referente à apresentação do livro sobre a cidade de Chaves, de autoria 

da escritora Maria Isabel Viçoso: ----------------------------------- 

“Este livro é um elemento de grande relevância na história da cidade 

de Chaves, pois junta de uma forma estruturada um conjunto de 

documentos e informação histórica sobre a cidade. Esta obra é um 

autêntico roteiro histórico sobre a mesma, com a informação apoiada 

em mapas e fotografias que permitem uma ótima contextualização 

temporal e geográfica. Já li vários livros de História, mas nenhum tão 

bem documentado como este. Para além disso realço a informação rigorosa 

que o livro transmite,  dando-nos de alguma forma a conhecer a formação 

académica da sua autora, ou seja; o rigor matemático está presente. A 

autarquia deve apoiar mais as obras literárias sobre a história da 

região, como forma de incentivar os trabalhos de investigação nesta 

área.” ------------------------------------------------------------- 

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

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

começando por referir, sobre o assunto em apreciação, que esteve 

presente, em representação da Autarquia, na cerimónia pública de 

lançamento da obra em causa e cujo mérito é inquestionável. --------- 
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É intenção da Autarquia proceder à aquisição de alguns exemplares da 

obra em causa, sendo certo que, oportunamente, irá ser elaborada, 

pelos serviços municipais competentes, proposta fundamentada de 

aquisição. --------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 17 de julho de 2015. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com as 

correções que foram sugeridas pelo Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, aprovar, depois de lida, 

a referida ata. ---------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. SÍNTESE DA ATIVIDADE “DIA INTERNACIONAL SEM SACOS PLÁSTICOS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 34/DAF/AMB/2015. PARA CONHECIMENTO ---------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. ------------------------------------------- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos foi comemorado pelo Município 

de Chaves, no transato dia 3 de Julho, tendo sido solicitado o 

envolvimento da empresa multimunicipal RESINORTE, que participou na 

iniciativa através da presença da Eng.ª Sandra Reis em elaboração de 

campanha de sensibilização ambiental, cujo objetivo foi o de alertar 

para os efeitos nefastos, na saúde e no ambiente, da utilização 

desmesurada de sacos de plástico, que na maior parte das vezes são 

incorretamente encaminhados para destino final ou abandonados na 

natureza, impossibilitando a sua valorização.------------------------ 

No sentido de dar cumprimento à proposta elaborada no âmbito da 

Informação n.º 28/DAF/AMB/2015, aprovada em sede de reunião do 

executivo municipal do transato dia 26 de junho e referente à 

participação na iniciativa “Dia Internacional Sem Sacos Plásticos”, 

serve a presente informação para dar cumprimento ao preconizado na 

respetiva informação.----------------------------------------------- 

FUNDAMENTAÇÃO:------------------------------------------------------ 
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No âmbito da proposta que antecede, e anteriormente referida, foi 

sugerida a elaboração de uma campanha de sensibilização e dirigida ao 

público em geral, no transato dia 3 de julho, através da distribuição 

de informação pedagógica e de sacos reutilizáveis, cujo objetivo foi 

fomentar a adesão do púbico participante e comunidade em geral, em 

vista ao incremento de sensibilização para as problemáticas ambientais 

decorrentes da utilização desmesurada de sacos de plástico. --------- 

A referida campanha de sensibilização, foi acompanhada da elaboração 

de um questionário, no Largo General Silveira, ao longo do dia 3 de 

julho, tendo sido elaborados um total de 36 questionários. Apesar de 

terem sido abordado um maior número de pessoas nesta iniciativa, 

algumas dessas pessoas não se encontravam disponíveis ao preenchimento 

do referido questionário.-------------------------------------------- 

O principal objetivo do questionário proposto, cujo modelo segue em 

anexo à presente informação, foi de avaliar as tendências dos 

consumidores, em especial o modo de transporte que cada pessoa utiliza 

para efetuar as suas compras, nomeadamente, sacos de plástico 

descartáveis, sacos reutilizáveis, tróleis, ou outros.--------------- 

Por outro lado, também se pretendeu analisar a opinião dos 

participantes, relativamente à publicação do Decreto-Lei n.º 82-

D/2014, de 31 de dezembro, que entre outros assuntos, cria uma 

contribuição sobre os sacos de plástico leves distribuídos em 

território nacional, pelos agentes económicos. ---------------------- 

Considerando a quantidade de comentários que foram sendo tecidos pelos 

inquiridos, relativamente à entrada em vigor deste diploma legal, as 

pessoas consideraram que esta era uma medida necessária, atendendo à 

quantidade de sacos de plástico leves que circulam em território 

nacional e que muitas vezes acaba por ser utilizado para outros fins, 

como por exemplo, acondicionamento dos resíduos para posterior 

depósito em contentor na via pública. ------------------------------- 

Por outro lado, a cedência gratuita destes sacos de plástico estava a 

originar a sua excessiva procura, nos estabelecimentos comerciais, sem 

que o seu destino final fosse corretamente garantido pelos seus 

produtores e ou detentores, aquando da sua transformação em resíduos.- 

Por este motivo, acrescentando ainda o facto de ter sido introduzida 

uma taxa sobre os sacos de plástico leves, as pessoas optaram por 

adquirir sacos reutilizáveis, cuja duração é bastante superior, apesar 

do preço ser elevado.------------------------------------------------ 

Nesta questão específica, 66,7 % dos inquiridos responderam utilizar 

apenas sacos reutilizáveis para as suas compras, para evitar a 

aquisição de sacos descartáveis. Estes mesmos inquiridos referiram 

concordar com a aquisição dos sacos reutilizáveis, nas superfícies 

comerciais, no entanto, uma das preocupações mais abordadas nesta 

temática, refere-se ao facto dos sacos reutilizáveis conterem 

publicidade dos agentes económicos, o que lhes potencia um marketing 

gratuito, pelos consumidores.--------------------------------------- 

Cerca de 97,2 % dos consumidores inquiridos, consideram que os sacos 

reutilizáveis são melhores para o ambiente, atendendo à sua 

durabilidade e ao número de utilizações previstas ao longo do seu 

ciclo de vida.------------------------------------------------------- 

Considerando esta necessidade urgente de alterar o paradigma relativo 

à utilização dos sacos de plástico leves, apenas 8,3% dos inquiridos 

afirmaram que a implementação dos sacos de plástico reutilizáveis em 

estabelecimentos comerciais foi uma má iniciativa, pois os sacos 

descartáveis eram fornecidos de forma gratuita, transformando-se 

posteriormente em sacos para o acondicionamento dos resíduos 
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domésticos, o que representava poupança económica relativa à aquisição 

de sacos específicos para o lixo doméstico.--------------------------  

Relativamente à finalidade com a qual os consumidores costumam 

utilizar os sacos reutilizáveis, 83,3% dos consumidores afirmaram que 

apenas utilizam para o transporte das suas compras, nos percursos 

entre os estabelecimentos económicos e as suas casas. No entanto, e 

considerando a resistência de alguns dos materiais de fabrico desses 

sacos, 13,9% dos inquiridos afirmou utilizar também para outro tipo 

de situações, como por exemplo, em viagens de lazer e para transporte 

de alguns materiais/produtos.---------------------------------------- 

Sendo este o segundo ano em que o Município de Chaves comemora o “Dia 

Internacional Sem Sacos Plásticos”, foi questionado aos participantes 

se sabiam da existência deste dia, sendo que 25 % dos consumidores 

referiu ter conhecimento, derivado das campanhas de sensibilização que 

têm sido levadas a cabo sobre esta temática.------------------------- 

No entanto, quando questionados sobre a comemoração desta iniciativa 

no dia 3 de julho, apenas 5,6 % dos inquiridos referiram ter 

conhecimento de tal facto.------------------------------------------- 

Relativamente à última questão colocada aos consumidores e respeitante 

à elaboração de comentários sobre esta e outras temáticas, os dados 

relativos a esta matéria encontram-se no quadro seguinte.------------ 

COMENTÁRIOS ELABORADOS PELOS CONSUMIDORES 

a) 

Deveriam ser elaboradas mais campanhas de informação 

ambiental, pois pessoas mais informadas têm ações mais 

dinâmicas e contribuem para um ambiente melhor. 

b) 

A implementação dos sacos reutilizáveis, nas superfícies 

comerciais, deveria ter ocorrido há mais tempo, pois ter-

se-iam evitado alguns problemas ambientais, como o 

abandono dos mesmos. 

ANÁLISE AOS QUESTIONÁRIOS ELABORADOS AOS CONSUMIDORES 

  

SEXO FAIXA ETÁRIA 

COMENTÁRIOS ELABORADOS PELOS 

CONSUMIDORES 

Não a) b) c) d) 

FEMININO 

< 20 1 0 1       

21-40 5 3 2       

41-60 11 10 1       

61-80 6 4 1 1     

  
TOTAL 23 17 5 1 0 0 

TOTAL % 63,9 47,2 13,9 2,8 0,0 0,0 

MASCULINO 

< 20 1 1         

21-40 5 3 2       

41-60 4 1 1   1 1 

61-80 3 3         

  
TOTAL 13 8 3 0 1 1 

TOTAL % 36,1 22,2 8,3 0,0 2,8 2,8 

 
            

TOTAL 25 8 1 1 1 

TOTAL 

INQUIRIDOS 
36 

TOTAL 

% 
69,4 22,2 2,8 2,8 2,8 
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c) 

É necessário e urgente implementar a sensibilização 

ambiental no espaço dedicado à feira semanal, pois os 

sacos plásticos são oferecidos sem qualquer controlo por 

parte das entidades fiscalizadoras. 

d) 

É pena que as pessoas ainda não estejam totalmente 

sensibilizadas, pois ainda se vêm muitos sacos plásticos 

descartáveis a circular, e que não são benéficos para o 

ambiente, em especial os recursos naturais. 

Quadro 1 – Comentários elaborados pelos inquiridos------------------

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

Como se pode verificar pela análise ao quadro, apenas 11 dos inquiridos 

elaboraram comentários sobre a temática, sendo que 22,8 % desses 

consumidores referiram não estarem ainda totalmente sensibilizados 

para as questões ambientais, pelo que deveriam ser elaboradas mais 

campanhas e direcionadas a um público-alvo amplo, com vista à adoção 

de boas práticas ambientais que, para além de contribuírem para um 

ambiente mais limpo, ainda incrementam uma cidade mais atrativa e 

ecológica, em especial para quem nos visita.------------------------- 

PROPOPOSTA:--------------------------------------------------------- 

Considerando a importância que este tipo de eventos tem vindo a 

assumir, junto da comunidade em geral, bem como o incremento de 

sensibilidade que se faz sentir junto da população em geral, sou a 

propor, superiormente, que os dados ora revelados e respeitantes à 

análise aos questionários elaborados no âmbito do “Dia Internacional 

Sem Sacos Plásticos”, sejam estes elementos levados ao conhecimento 

do Sr. Vereador responsável, Dr. Paulo Alves.------------------------ 

Sendo estas as considerações que, à partida, julgo pertinentes sobre 

o assunto,---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 16 de julho de 2015.---------------------------------------- 

A Técnica Superior (Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ---------------- 

ANEXO I (Modelo de questionário efetuado) -------------------------- 

ANEXO II (Análise aos questionários) ------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA SANDRA 

LISBOA DE 2015.07.17 ------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. Com conhecimento do Diretor de Departamento e 

Vereador responsável, Dr. Paulo Alves. ------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015-07-17. ---------------------------------------------- 

Ciente. Sugiro, ainda, que esta informação seja levada ao conhecimento 

do órgão executivo municipal, em sede de uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo. Reunião de Coordenação.------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, DR. PAULO ALVES, DE 2015.07.21. 

Visto. Tomei conhecimento. Concordo, dê-se conhecimento ao órgão -

executivo. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. REQUERENTE: HOTEIS PREMIUM 

LDA. INF. 92/DAF/15 ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 
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1. Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 5906, datado do pretérito 

dia 22/05/2015, a empresa “Hotéis Premium, Lda.” veio requerer que lhe 

seja autorizado o pagamento faseado em 24 prestações, da quantia que 

se encontra em dívida, junto do Município de Chaves, a título de 

consumos de água efetuados e não pagos. ----------------------------- 

2. Para o efeito, invoca que em face da atual crise financeira, a 

qual tem provocado uma quebra acentuada da procura de serviços 

turísticos e de hotelaria, não dispõe de condições para proceder ao 

pagamento do valor em dívida de uma só vez, o qual ascende à quantia 

de 8.549,47€ (oito mil e quinhentos e quarenta e nove euros e quarenta 

e sete cêntimos). -------------------------------------------------- 

3. Na sequências das Informações n.ºs 135/2014, 28/2015 e 75/2015, 

todas produzidas por estes serviços, a requerente veio apresentar, 

através de requerimento datado do pretérito dia 23 de junho de 2015, 

com registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia 

Local n.º 7148, a seguinte documentação, em vista a demonstrar a grave 

crise de tesouraria que enfrenta na presente data, a saber: -------- 

a) Demonstração de resultados de 2014 referente à unidade de 

exploração de Chaves (Hotel Aqua Flaviae Premium Hotel e respetivo 

mapa de custos; ---------------------------------------------------- 

b) Demonstração de resultados de 2014 da empresa hotéis Premium, 

LDA. --------------------------------------------------------------- 

4. Considerando a natureza financeira dos documentos apresentado, 

veio a ser solicitado a Divisão de Gestão Financeira, a análise, sob 

o ponto de vista económico, da validade dos mesmos, bem como se, 

através dos resultados apresentados, é possível concluir que a empresa 

requerente atravessa dificuldades económicas. ---------------------- 

5. No dia 10 de julho de 2015, a Divisão de Gestão Financeira 

informou do seguinte1: ---------------------------------------------- 

“Face aos documentos apresentados e após análise da informação dos 

mesmos constantes, verifica-se que no ano de 2014, a unidade de 

exploração de Chaves (Hotel Aquae Flavie), agravou os resultados 

financeiros, apresentando um resultado operacional negativo, bem como 

o resultado líquido ( - 488.990,87 €), sendo legítima a pretensão 

solicitada pelo requerente.” --------------------------------------- 

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

1. Atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra em 

fase de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, do 

art. 196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações mensais 

e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao 

órgão da execução fiscal. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

                                                           
1 Através de Informação manuscrita constante na página inicial da 

Informação n.º 83/2015, produzida por estes serviços no dia 1 de julho 

de 2015. ----------------------------------------------------------- 
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pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

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

4. Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão dos processos de execução fiscal a correr seus 

termos nesta Autarquia Local, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente Informação, a dívida atual do requerente, corresponde 

à quantia de € 12201.778, acrescido de 30.75€ a título de encargos da 

dívida e 834.12€ a título de juros. --------------------------------- 

5. Verifica-se, portanto, que, na presente data, o valor em execução 

fiscal é superior ao valor indicado pelo requerente. ---------------- 

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

reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

porque tendo em conta o valor total em dívida, é possível dividir o 

mesmo em prestações mensais superiores a uma unidade de conta no 

momento da autorização, ou seja, superior a €102,00. --------------- 

7. Sucede, porém, que a interessada indicou um plano de pagamento 

para um valor diferente daquele que se encontra atualmente em execução 

fiscal. ------------------------------------------------------------ 

8. Considerando o número máximo de 36 prestações mensais permitido 

pelo quadro legal em vigor, bem como o valor em dívida sem juros, 

leia-se, 12.232,53€, julgamos, salvo melhor opinião, que poderá ser 

aprovado, no caso individual e concreto, o pagamento faseado de tal 

valor em 36 prestações mensais, iguais e sucessivas, de acordo com o 

seguinte quadro: --------------------------------------------------- 

 

N.º de Prestação Mês Valor 

1 08/15 339.88€ 

2 09/15 339.79€ 

3 10/15 339.79€ 

4 11/15 339.79€ 

5 12/15 339.79€ 

6 01/16 339.79€ 

7 02/16 339.79€ 

8 03/16 339.79€ 

9 04/16 339.79€ 

10 05/16 339.79€ 

11 06/16 339.79€ 

12 07/16 339.79€ 

13 08/16 339.79€ 

14 09/16 339.79€ 

15 10/16 339.79€ 

16 11/16 339.79€ 

17 12/16 339.79€ 

18 01/17 339.79€ 

19 02/17 339.79€ 

20 03/17 339.79€ 

21 04/17 339.79€ 

22 05/17 339.79€ 

23 06/17 339.79€ 

24 07/17 339.79€ 

25 08/17 339.79€ 

26 09/17 339.79€ 

27 10/17 339.79€ 

28 11/17 339.79€ 
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29 12/17 339.79€ 

30 01/18 339.79€ 

31 02/18 339.79€ 

32 03/18 339.79€ 

33 04/18 339.79€ 

34 05/18 339.79€ 

35 06/18 339.79€ 

36 07/18 339.79€ 

 

9. Sendo certo que o valor unitário de cada prestação, conforme o 

quadro supra, se aproxima ao valor unitário proposto pela requerente. 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

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

peticionária, em 36 prestações, conforme quadro constante no ponto 8, 

do capítulo II, da presente Informação, não se afastando, contudo, a 

margem discricionária permitida ao órgão decisor na apreciação da 

matéria ora controvertida, tendo como pano de fundo o princípio da 

prossecução do interesse público e o dever de fundamentação da 

competente decisão administrativa; --------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

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

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

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

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

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

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

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

Chaves, 14 de julho de 2015. --------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.07.16 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 

adoção de decisão, nos termos exarados nesta informação técnica. À 

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

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

DELGADO DE 2015.07.16 ---------------------------------------------- 

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 

2015.17.16.--------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------- 
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Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, no sentido de chamar a atenção para o facto do requerimento 

apresentado pela requerente e que consta do processo, em apreciação, 

não identificar, devidamente, a pessoa que titula tal documento nem a 

qualidade em que o titula. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

  

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA ADELAIDE SILVA. INF. 120/SHSDPC/15 

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 2015.07.14------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015-07-27 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07-27.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. TRANSFERENCIA DE HABITAÇÃO/BAIRRO – REQUERENTE: LISETE SILVA E 

SOUSA (BAIRRO SOCIAL DOS FORTES) INF. 125/SHSDPC/15 ----------------- 

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 2015.07.20------------------------------------------------------- 

Visto Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ---------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015-07-27 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07-27.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO DE 

ARRENDAMENTO. TAINAN BEZERRA LOURENÇO. INF. 118/SHSDPC/15 ---------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

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

DE 2015.07.20------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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 27-07-2015. -------------------------------------- 

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 

2015-07-27. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. ANA MARIA FONTES GONÇALVES. INF. 

122/SHSDPC/15 ------------------------------------------------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 6 -------------------------------- 

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

DE 2015.07.16 ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 27-07-2015. -------------------------------------- 

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 

2015-07-27. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

5.  COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO DE 

CHAVES – ANO LETIVO 2015-2016 INFORMAÇÃO DDSC Nº113/SE Nº45/2015. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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De acordo com o despacho conjunto nº300/97 de 4 de Setembro, que aprova 

as normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de 

educação no custo das componentes não educativas dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar, torna-se necessário determinar a 

comparticipação familiar, para o ano letivo 2015/2016, pela utilização 

das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) nos Jardins de 

Infância do concelho, que oferecem esta componente e que se destinam 

a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar 

antes ou depois do período diário de atividades educativas e no período 

da refeição. ------------------------------------------------------- 

Considerando que a frequência das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família, no ano letivo 2014/2015, foi a seguinte: ---------------- 

Agrupamento Jardins de Infância Nº 

Alunos 

Agrupamento de Escolas Dr. 

Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila 

Verde da Raia 

 

10* 

Jardim de Infância do 

Centro Escolar Sta Cruz, 

Trindade 

 

67* 

Agrupamento de Escolas Dr. 

António Granjo 

Jardim de Infância de 

Chaves 

61* 

Jardim de Infância de 

Nantes 

11* 

Jardim de Infância do 

Caneiro 

27* 

Agrupamento de Escolas Fernão 

de Magalhães 

Jardim de Infância de 

Vidago 

20* 

* Crianças a frequentar os diversos períodos ----------------------- 

Considerando que da avaliação efetuada e remetida pelas educadoras 

responsáveis dos referidos Jardins – de – Infância, via correio 

eletrónico, as “Atividades de Animação e de Apoio à Família” 

desenvolvidas, no ano letivo 2014/2015, decorreram em ótimas 

condições, havendo a salientar o bom desempenho dos profissionais 

colocados, no âmbito da prestação de serviços promovida entre o 

Município de Chaves e a Empresa “Espalha Ideias”, a saber: --------- 

“ Os animadores colocados no Centro Escolar Santa Cruz/Trindade 

desenvolveram ao longo do ano um trabalho muito positivo e 

diversificado. Mostraram sempre disponibilidade para efetuarem as 

tarefas que lhe eram destinadas. Demonstraram autonomia e espírito de 

iniciativa propondo outras atividades que se integraram no PAA da 

escola básica Santa Cruz/Trindade. Estabeleceram uma relação muito 

positiva e afetiva com as crianças, promovendo a responsabilidade e o 

cumprimento de regras dando seguimento ao estabelecido nas salas com 

as educadoras. As atividades desenvolvidas foram diversificadas 

utilizando os diferentes espaços e diferentes estratégias, adaptando-

se às necessidades.” ------------------------------------------------ 

“ A monitora distinguiu-se por manter elevados padrões de exigência 

em relação àquilo que fez: exerceu tarefas relativas ao funcionamento 

das Atividades de Animação e de Apoio à Família, articulando com a 

família e com a escola. Revelou grande iniciativa e sentido de 

responsabilidade. Zelou pelo bem-estar dos alunos, evitando e 

resolvendo conflitos. A relação com as crianças foi excelente, sendo 

meiga, paciente, cuidadosa, atenta, observando-se no dia-a-dia o seu 

gosto e entusiasmo pelo trabalho realizado com as mesmas. Auxiliou, 

orientou e aconselhou as crianças, ajudando-as a ultrapassar 

dificuldades. Organizou, planificou e implementou as Atividades de 

Animação e de Apoio à Família”. (Jardim de Infância do Caneiro) ----- 
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“ Esta componente decorreu com normalidade, verificando-se uma gradual 

melhoria no seu funcionamento à medida que as animadoras foram tendo 

conhecimento da realidade e necessidades desta escola. Foram 

profissionais atentas, motivadoras do trabalho que desenvolveram, quer 

com os alunos quer com as famílias ou outros intervenientes no processo 

educativo, mostrando-se sempre receptivas às reflexões feitas pela 

coordenadora/ corpo docente da escola. Foram claras e visíveis as 

competências que possuem para o desempenho desta função.” (Jardim de 

Infância de Chaves) ------------------------------------------------ 

“ A animadora do Jardim de Infância de Vila Verde da Raia foi sempre 

muito assídua e pontual, mostrando sempre grande disponibilidade para 

com toda a comunidade escolar, trabalhando muitas vezes para além do 

horário estabelecido. Nos vários tempos em que decorreram as 

atividades e ao longo do ano letivo a animadora teve sempre a 

preocupação de envolver as crianças em todas as atividades de forma 

alegre e divertida. Procurou diversificar ao máximo as atividades 

alternando as mais lúdicas com as atividades de exploração livre dos 

espaços e materiais. De uma maneira geral, as atividades imprimiram 

nas crianças motivação, iniciativa, autonomia, criatividade e a 

cooperação com os outros, de acordo com as regras e normas essenciais 

ao seu crescimento”. ----------------------------------------------- 

“ A Animadora cumpriu o seu horário, promoveu e desenvolveu as 

atividades propostas apoiando as Educadoras e participando também nas 

atividades letivas. As atividades foram avaliadas de muito bom.” 

(Jardim de Infância de Nantes) ------------------------------------- 

“ Este ano letivo as atividades de animação e de apoio à família 

decorreram na sala dois, uma vez que apenas existe uma turma e a sala 

é mais confortável para as crianças. Devido às más condições 

atmosféricas e por não possuirmos um espaço polivalente para as 

crianças estarem, uma vez que o átrio coberto funciona como refeitório 

e como tal, estar ocupado com mesas e cadeiras, as crianças por vezes 

sentem-se um pouco desmotivadas. Por este motivo optou-se por alterar 

o horário e a dinâmica prevista no plano de atividades, ou seja: 

inicia-se com o visionamento de filmes educativos e de animação, 

seguida de higiene e lanche, (quando o tempo permite realizam 

brincadeiras livres no recreio) e terminam com atividades de 

construções, expressão plástica, jogos e histórias. As atividades 

propostas são do agrado das crianças que usufruem desta valência.” 

(Jardim de Infância de Vidago - a animadora responsável pelo 

desenvolvimentos das referidas Atividades de Animação é trabalhadora 

do quadro do Município de Chaves). ---------------------------------- 

Considerando que no próximo ano letivo, 2015/2016, as Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, vão ser alargadas aos Jardins de 

Infância de Stº Estevão, de Mairos, de Outeiro Jusão, de Casas Novas 

e de Valdanta; ----------------------------------------------------- 

Considerando que no pretérito ano letivo, 2014/2015, o valor mensal 

da comparticipação familiar, relativa ao prolongamento de horário, foi 

fixada nos seguintes valores: --------------------------------------- 

Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º prolongamento 

A € 1.00 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º prolongamento  

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

  A € 2.50 
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Tarde 

3º prolongamento B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

* Estes valores foram fixados no ano letivo 2010/2011 -------------- 

Considerando que no sentido de apoiar as famílias com mais baixos 

recursos e de acordo com as sugestões dos Agrupamentos de Escolas, as 

crianças com o Escalão A deveriam ficar isentas de pagamento referente 

á hora de almoço (Manhã – 2º prolongamento - 2,50€); --------------- 

Considerando a necessidade de alterar o valor do 1º 

prolongamento/Manhã, do Escalão A, no sentido de cumprir a 

proporcionalidade que se verifica nos restantes escalões, passando 

este de 1,00€ para 1,25€; ------------------------------------------ 

Assim e face ao exposto propõe-se a V. Exa o seguinte: ------------- 

a) Aprovação dos valores da comparticipação familiar da componente 

sócio - educativa de apoio à família prolongamento de horário - para 

o ano letivo de 2015/2016, na rede pública da educação pré-escolar;- 

b) Que sejam aprovadas as normas regulamentares da componente de apoio 

à família para vigorarem no ano letivo 2015/2016; ------------------ 

c) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido encargo, 

poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação de Câmara 

e tendo como fundamentação relatório elaborado pelo respetivo 

Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., sugere-

se o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal. 

Posteriormente, dar-se-á o devido conhecimento aos Agrupamentos. --- 

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

Chaves, 27 de Julho 2015 ------------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Normas regulamentares da componente de apoio à família --- 

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

Normas Regulamentares das Atividades de Animação e de Apoio à família  

Ano letivo 2015/2016 ----------------------------------------------- 

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família, procuram dar uma 

resposta direta às necessidades das famílias que frequentam a Educação 

Pré-Escolar e encontra-se substanciada em todos os tempos que ficam 

para além das 25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os 

tempos depois das atividades educativas. ---------------------------- 

As Atividades de Animação de Apoio à Família destinam-se às crianças 

cujos encarregados de educação não dispõem de horários compatíveis com 

o funcionamento normal do Jardim-de-infância e decorrem nos seguintes 

jardins-de-infância: ----------------------------------------------- 

Agrupamento Jardins de Infância 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da Raia 

Jardim de Infância do Centro Escolar Sta 

Cruz, Trindade 

Jardim de Infância de Santo Estevão 

Jardim de Infância de Mairos  

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 

Jardim de Infância de Nantes 

Jardim de Infância do Caneiro 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 
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Jardim de Infância de Valdanta 

Jardim de Infância de Casas Novas 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

Jardim de Infância de Vidago 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO ------------------------------------------ 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família são planificadas pelos 

órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, em articulação com o Município, 

sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar 

a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das referidas 

atividades, por parte dos monitores contratados para o efeito. ------ 

A Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação é 

a responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas/educadoras titulares. ----------- 

Cada monitor tem, diariamente, sob a sua responsabilidade entre 6 a 

24 crianças. ------------------------------------------------------- 

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 

1. PERÍODOS DAS AAAF ----------------------------------------------- 

As AAAF decorrem em dois períodos. O período da manhã e período da 

tarde. ------------------------------------------------------------- 

O período da manhã consiste na receção das crianças que chegam ao 

estabelecimento de ensino e no seu entretenimento durante a sua 

permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar e 

na oferta do serviço de refeições. Este período subdivide-se em dois: 

1º e 2º prolongamento. --------------------------------------- 

O período da tarde consiste na receção das crianças que saem do horário 

escolar até ao momento que são entregues aos encarregados de educação. 

O período da tarde divide-se em dois, o 3º e 4º prolongamento. ------ 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO --------------------------------------- 

O horário de funcionamento do período da manhã e do período da tarde 

pode variar de acordo com o horário do estabelecimento de ensino, mas 

de uma forma geral, o horário será o seguinte: ---------------------- 

Período Nível de Ensino Horário 

 

Manhã 

 

1º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

08h00 às 09h00 

ou 

08h30 às 09h00 

 

2º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

12h00 às 13h30 

ou 

12h00 às 14h00 

 

Tarde 

 

3º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

15h30 às 17h30 

ou 

16h00 às 17h30 

 

4º 

Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

17h30 às 18h30 

ou 

17h30 às 19h00 

3. INSCRIÇÃO ------------------------------------------------------- 

As inscrições para as AAAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, junto do Agrupamento de Escolas ou do(a) educador(a) do 

respetivo jardim-de-infância. -------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as AAAF, não implica integração imediata 

no mesmo, pois a mesma só será aceite depois de observados os seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; ----------- 

Inexistência de dívidas de anos anteriores. ------------------------ 
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Após a receção das candidaturas, será afixada, posteriormente, nos 

estabelecimentos de ensino, as listagens com o nome das crianças em 

condições de poderem frequentar as AAAF. --------------------------- 

4. SELECÇÃO -------------------------------------------------------- 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ---------------- 

1) Cujos encarregados de educação não disponham de horário compatível;  

2) Cuja situação sócio familiar assim o justifique. ---------------- 

5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA GRUPO ---------------------------- 

Os grupos de crianças que frequentam as AAAF deverão ter um número 

mínimo de 10 alunos e um número máximo de 25 alunos. --------------- 

6. FALTAS / PRESENÇAS  ---------------------------------------------- 

Sem prejuízo do referido no ponto seguinte, qualquer que seja o número 

de faltas da criança nas AAAF, estas não afetarão o valor da 

mensalidade estipulada e em vigor à data. -------------------------- 

7. DESISTÊNCIAS /EXCLUSÕES ----------------------------------------- 

As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, por 

escrito, dirigido à coordenadora, ou responsável do respetivo jardim-

de-infância, que posteriormente reencaminhará para a Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural - Setor de Educação --------------- 

As desistências requeridas após o dia 8 de cada mês, obrigam os 

encarregados de educação ao pagamento total da mensalidade do mês 

referente à data de desistência. ----------------------------------- 

O incumprimento de duas mensalidades, sem justificação, levará 

automaticamente à exclusão. ---------------------------------------- 

8. MENSALIDADE ----------------------------------------------------- 

Conforme o regulamentado pelo Despacho Conjunto 300/97, de 4 de 

Setembro, as componentes não educativas são comparticipadas pelas 

famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. --- 

Assim, o pagamento da mensalidade das AAAF, decorrerá de acordo com o 

escalão atribuído à criança pelas entidades competentes. --------- 

Os valores da mensalidade das AAAF, encontram-se resumidos no quadro 

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

Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º Prolongamento  

A Isento 

B 5.00€ 

C 10,00€ 

 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar o prolongamento, 

efetuar-se-á um desconto de 50% em cada irmão. --------------------- 

9. PAGAMENTO ------------------------------------------------------- 

O pagamento das AAAF é efetuado entre o dia 1 e o dia 15 de cada mês, 

na Secção de Atendimento do Município de Chaves e tem início no mês 

de outubro e término no mês de junho, inclusive, do ano letivo 

2015/2016. --------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 28-07-2015. -------------------------------------- 

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 

2015-07-28. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

6. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – MARIA CRISTINA ANGELICA 

PAIVA RIBEIRO, (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS).INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº129/SHSDPC/N.º51/2015 ------------------------------------------- 

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 7. -------------------------------- 

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

DE 2015.07.28 ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ---------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015-07-28 ---------------------------------------------- 

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

para uma próxima reunião do órgão executivo, sendo concedido um prazo 

de 10 dias, nos termos do artigo 121º e ss do CPA, para vir a 

procedimento apresentar esclarecimentos sobre a matéria. À 

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

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

2015.07-28.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES 

(GDC).PROPOSTA Nº 93/GAP/15 ----------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos------------------------------------------ 

1 - Considerando que, na sequência da proposta n.º 13/GAP/2015, datada 

do pretérito dia 06/03/2015, veio a ser concedida, pelo órgão executivo 

municipal, em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 

13/03/2015, ao Grupo Desportivo de Chaves, para o primeiro semestre 

de 2015, uma comparticipação financeira no valor de 25.000,00€;------
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2 - Considerando que tal comparticipação financeira veio a ser titulada 

através da celebração de um contrato programa de desenvolvimento 

desportivo entre o Município de Chaves e o Grupo Desportivo de Chaves, 

no pretérito dia 07/04/2015, no estrito cumprimento do disposto nos 

artigos 46º e 47º, da Lei n.º 5/2007, de 16/01;----------------------

3 - Considerando que o ponto 8, do Capítulo I, da retro mencionada 

Proposta n.º 13/GAP/2015, previa, expressamente, que “(…) no que 

respeita ao 2º semestre do ano de 2015, e de acordo com o respetivo 

Plano de Atividades, deverá ser concedido novo apoio financeiro a 

todas as associações/entidades identificadas no quadro sinótico em 

anexo, com exceção da …., apoio esse que dará origem a uma adenda ao 

contrato programa”;-------------------------------------------------

4 - Considerando que na senda da estratégia acima transcrita, o n.º 

2, da cláusula 3ª, do contrato programa de desenvolvimento desportivo 

celebrado com o Grupo Desportivo de Chaves, previa que tal 

comparticipação, para o 2º semestre de 2015, fosse de 25.000,00€;----

5 - Considerando que o Grupo Desportivo de Chaves veio, através da 

mensagem de correio eletrónico de 24/07/2015, dirigida ao Senhor 

Presidente da Câmara, requerer, que no âmbito da atribuição da 

compensação financeira referente ao segundo semestre, lhe fosse 

atribuído o valor de 35.000,00€;-------------------------------------

6 - Considerando que o reforço de 10.000,00 € solicitado pelo Grupo 

Desportivo de Chaves, é justificado pelo significativo aumento do 

número de atletas nos diversos escalões de formação, nas modalidades 

de andebol e futebol, conforme documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

à presente proposta;------------------------------------------------- 

7 - Considerando que, conforme o disposto no ponto 8, do Capítulo I, 

da retro mencionada proposta nº 13/GAP/2015, aprovada pelo órgão 

executivo municipal dia 13/03/2015, a atribuição de apoio financeiro 

do segundo semestre de 2015 deverá ser titulada por uma adenda ao 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre as 

partes, no dia 07/04/2015;-------------------------------------------

8 - Observando que o Grupo Desportivo de Chaves, NIF 500 131 058 

sedeado na Avenida do Estádio, Freguesia de Santa Maria Maior, é 

promotor de atividades desportivas, recreativas e de convívio social, 

ao nível da formação de crianças e jovens;---------------------------

9 - Notando também que ao valor global atribuído, será de incluir, e 

foram tidos em linha de conta nas propostas (nº 13/GAP/2015 e 

presente), os custos económicos de 343.100,00€/ano 

(04h00/dia*235€/h*365/dias - ««O valor da hora foi apurado, de acordo 

com valores de aluguer de espaços desportivos, do mercado, situando-

se entre 126,00€ e 151,00€ - relvado natural (135,00€/h, foi a opção 

do valor médio/defeito) + relvado sintético – entre 80,00€ e 120,00€ 

(100,00€, foi a opção do valor médio)»», da disponibilização gratuita 

das instalações, abrangendo o uso destas, a energia elétrica, a água, 

o gás natural, a manutenção dos relvados e ainda uso de horas do 

pavilhão municipal;-------------------------------------------------

10 - Considerando que o GDC zela, pela defesa dos direitos dos 

cidadãos, pela inserção social e pelo desenvolvimento físico e 

intelectual, apoiando diversas franjas da população local;-----------

11 - Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se reveste a 

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

atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e imediatamente 

atuante; -----------------------------------------------------------

12 - Considerando que o apoio a conceder à entidade permitirá atingir 

os seguintes objetivos:----------------------------------------------
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a) Desenvolver projetos de promoção, do bem-estar físico e de convívio 

da população;-------------------------------------------------------

b) Apoiar atividades desportivas a crianças e jovens do concelho;----

C) Desenvolver atividades de natureza recreativa, educativa e 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

13 - Considerando que a despesa associada à proposta está sedeada na 

rubrica orçamental devidamente identificada em anexo - compromisso 

nº2009;-------------------------------------------------------------  

14 - A referida adenda ao contrato-programa têm dotação orçamental 

disponível e insere-se na rúbrica económica 04070199.----------------

--15 - Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

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

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

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

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

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

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

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

a)Apoiar financeiramente o Grupo Desportivo de Chaves com o valor de 

35.000,00€ (trinta e cinco mil euros);-------------------------------

b)Simultaneamente, que seja legitimado o Presidente da Câmara 

Municipal a outorgar em representação do Município de Chaves, a adenda 

ao contrato-programa a celebrar com a entidade Grupo Desportivo de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

c)Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

I - Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

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

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

de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública 

a particulares, procedendo à primeira alteração ao DL n.º 167/2008, 

de 26-08, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19-08, e a Lei n.º 104/97, de 

13-09;--------------------------------------------------------------

II - Dar inteiro cumprimento ao estatuído no art. 27º do DL nº 

273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que vierem 

a ser celebrados;----------------------------------------------------

III - Dar conhecimento à referida entidade:-------------------------- 

Do teor da decisão tomada;------------------------------------------ 

- Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro ora atribuído, das suas Contas certificadas por revisor 

oficial de contas ou sociedade revisora de contas, da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social, da 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada e Relatório 

parcelar das atividades que foram abrangidas pelo apoio financeiro 

concedido para o primeiro semestre. --------------------------------- 

IV - Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

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

Chaves, 27 de julho de 2015------------------------------------------

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

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: -----------------------------------------------  

A proposta faz menção à reprodução integral de documento que comprova 

o aumento significativo do número de atletas, nos diversos escalões 

de formação. -------------------------------------------------------- 

No entanto, apenas consta do processo, sobre a matéria, documento 

consubstanciado no envio de email, por parte do Clube beneficiário. - 

 

 

2. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL SEDEADAS 

NO CONCELHO DE CHAVES.PROPOSTA Nº 94/GAP/15 ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos------------------------------------------ 

1 - Considerando que, na sequência das propostas nºs 04/GAP/2015 e 

06/GAP/2015, veio a ser aprovada pelo executivo camarário, em sede de 

sua reunião ordinária realizada no dia 29/01/2015, a atribuição de 

comparticipações financeiras para 2015 às associações abaixo 

mencionadas, em vista ao cumprimento das ações relacionadas com o 

respetivo objeto social e constantes do seu plano de atividades, muito 

concretamente:------------------------------------------------------ 

a) A AFTAD – Associação Flor do Tâmega para Apoio a Deficientes, IPSS 

– 10.000,00€;------------------------------------------------------- 

b) A Associação Chaves Social, IPSS – 25.000,00€;-------------------- 

c) A Associação denominada “A Voz da Juventude – Associação Juvenil e 

de Desenvolvimento Social, IPSS – 16.000,00€------------------------- 

2 - Observando que, na presente data, as associações, em causa, vieram 

solicitar novos apoios financeiros, conforme documentos anexos à 

presente proposta;-------------------------------------------------- 

3 - Notando que tais instituições promovem e desenvolvem atividades 

de natureza social no concelho, as quais são, inequivocamente, 

geradoras de dinâmicas de solidariedade dentro da comunidade 

flaviense, promovendo o apoio a diversas franjas da população local;- 

4 - Argumentando que o apoio financeiro ora solicitado como reforço, 

derivado ao aumento substancial de solicitações sociais, visa a 

concretização das respetivas atividades e ações e melhorar e ampliar 

a capacidade de resposta, destas instituições;----------------------- 

5 - Considerando que as referidas instituições, conforme documentos 

anexos à presente proposta, vieram solicitar novos apoios financeiros, 

a saber: ------------------------------------------------------------ 

- A AFTAD - Associação Flor do Tâmega para Apoio a Deficientes, IPSS, 

NIF 504229265, sedeada Quinta da Trindade, Lote 58, loja 1 e 2, em 

Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, através do requerimento com 

registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia Local 

n.º 5534, datado de 14/05/2015;-------------------------------------- 

- A Associação Chaves Social, IPSS, NIF 507691350, sedeada na Rua 

Cândido Sotto Mayor, 47, em Chaves, freguesia da Madalena e Samaiões, 

através da mensagem de correio eletrónico, de 23/07/2015;------------ 

- A Associação denominada “A Voz da Juventude - Associação Juvenil e 

de Desenvolvimento Social, IPSS”, NIF 509220304, sedeada em Chaves, 

freguesia de Santa Maria Maior, através do requerimento com registo 

de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 

8438, datado de 23/07/2015;------------------------------------------ 

6 - Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

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

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.redesolidaria.org.pt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_contact%26view%3Dcontact%26id%3D43%253Aaftad%26catid%3D1%253Ainstituicoesredesolidaria%26Itemid%3D14&ei=3lfHVNGfNKiu7gazzIDgCA&usg=AFQjCNGYIjkQfiryBObQcqggGwFzWhUbjA
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as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

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

7 - Considerando que os apoios a conceder às entidades supra 

referenciadas na presente proposta, permitirão atingir os seguintes 

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

a)Desenvolver e implementar projetos de promoção da solidariedade e 

inserção social;---------------------------------------------------- 

b)Apoiar atividades sociais; ---------------------------------------- 

c)Apoiar estratos sociais desfavorecidos;---------------------------- 

8 - Considerando que as despesas associadas à presente proposta se 

encontram sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas 

em anexo - compromissos nº 2015/2010, 2015/2011 e 2015/2012, 

respetivamente; ---------------------------------------------------- 

9 - Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea u), 

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

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

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

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

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

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

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

a)Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico, anexo à presente proposta, nos montantes aí consignados, 

para permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da comunidade, 

as ações e iniciativas constantes do seu plano de atividades;-------- 

b)Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

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

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

na Lei nº 64/2013, de 27-08, a qual regula a obrigatoriedade de 

publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a 

particulares, procedendo à primeira alteração ao DL n.º 167/2008, de 

26-08, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19-08, e a Lei n.º 104/97, de 13-

09;----------------------------------------------------------------- 

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

I -Do teor da decisão tomada;---------------------------------------- 

II - Da obrigatoriedade de apresentação, para consubstanciar o apoio 

financeiro, da Certidão comprovativa da situação regularizada perante 

a Segurança Social, da Certidão comprovativa da situação tributária 

regularizada e do Relatório parcelar das atividades desenvolvidas, e 

que foram objeto do apoio financeiro concedido, conforme se refere no 

ponto n.º 1 desta proposta; ----------------------------------------- 

III - Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

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

Chaves, 27 de julho de 2015------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Anexo à Proposta nº 94/GAP/2015 ------------------------------------- 

Associações de Caráter Social --------------------------------------- 

Entidade Objectivo(s) a apoiar 
Classificação 

Económica 

Apoio 

financeiro 
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AFTAD - Associação Flor 

do Tâmega para Apoio a 

Deficientes, 

Desenvolver e apoiar projetos 

e atividades de caráter 

social;  

Promover atividades sociais 

recreativas e culturais; 

 12.500,00 € 

Associação Chaves Social 

Desenvolver e apoiar projetos 

e atividades de caráter 

social;  

Promover atividades sociais 

recreativas e culturais; 

 25.000,00 € 

A Voz da Juventude - 

Associação Juvenil e de 

Desenvolvimento Social, 

IPSS 

Desenvolver e apoiar projetos 

e atividades de caráter 

social;  

Promover atividades sociais 

recreativas e culturais; 

 16.000,00 € 

  Total 53.500,00€ 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido 

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

Entre a Voz da Juventude e a Chaves Social parece que há alguma 

conflitualidade territorial, no exercício das suas competências, facto 

que poderá indiciar e ou provocar a duplicação e ou sobreposição de 

apoios municipais para a mesma finalidade. -------------------------- 

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

De imediato, em resposta ao comentário acima exarado, do Vereador do 

Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, usou 

da palavra, o Senhor Presidente da Câmara tendo, sobre a matéria, 

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

1 - Não existe qualquer tipo de sobreposição na ação desenvolvida 

pelas entidades em causa. ------------------------------------------- 

2 – De facto, embora possa haver alguma coincidência territorial, é 

inquestionável que o tipo de apoio social e de serviços prestados 

pelas Associações em causa, são, substantivamente, diferentes. ------ 

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

Usou, novamente, da palavra o Senhor Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, adicionalmente, 

apresentado, sobre a matéria, em apreciação, o seguinte argumentário: 

1 – Deveria existir uma melhor coordenação entre as diversas 

instituições existentes no Concelho de Chaves e que desenvolvem a sua 

ação no apoio social às famílias e ou populações locais mais 

desprotegidas. ----------------------------------------------------- 

2 – Os orçamentos destas instituições têm um encargo significativo com 

custos operacionais, encargos esses que poderiam ser reduzidos havendo 

uma melhor coordenação e ou sinergia entre as diversas instituições.- 

3 - Há alguma desconfiança relativamente ao centralismo político na 

ação, muito concretamente, no Partido do poder, em relação a 

determinadas instituições que beneficiam de claros privilégios, 

concedidos pela Autarquia, nomeadamente no que concerne à concessão 

gratuita de infraestruturas e ou instalações. ----------------------- 

4 – Estes privilégios não são concedidos a outras instituições, de 

igual natureza, e que exercem, também, uma atividade meritória no 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

5 – Para além disso, há outros apoios, os quais embora não sejam, 

diretamente, concedidos pela Autarquia, acabam, também por beneficiar 

e ou apoiar tais instituições abrangidas por tal centralismo político 

protagonizado pelo partido do poder. -------------------------------- 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.redesolidaria.org.pt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_contact%26view%3Dcontact%26id%3D43%253Aaftad%26catid%3D1%253Ainstituicoesredesolidaria%26Itemid%3D14&ei=3lfHVNGfNKiu7gazzIDgCA&usg=AFQjCNGYIjkQfiryBObQcqggGwFzWhUbjA
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.redesolidaria.org.pt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_contact%26view%3Dcontact%26id%3D43%253Aaftad%26catid%3D1%253Ainstituicoesredesolidaria%26Itemid%3D14&ei=3lfHVNGfNKiu7gazzIDgCA&usg=AFQjCNGYIjkQfiryBObQcqggGwFzWhUbjA
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.redesolidaria.org.pt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_contact%26view%3Dcontact%26id%3D43%253Aaftad%26catid%3D1%253Ainstituicoesredesolidaria%26Itemid%3D14&ei=3lfHVNGfNKiu7gazzIDgCA&usg=AFQjCNGYIjkQfiryBObQcqggGwFzWhUbjA
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-------------------------------------------------------------------- 

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

referido que o mérito da ação desenvolvida pelas Associações que 

prestam relevante apoio social às populações locais, não deve ser 

avaliado em função dos seus dirigentes integrarem os quadros dos 

partidos políticos, mas sim, tendo por referência os resultados 

evidenciados na defesa das populações locais e da sua qualidade de 

vida. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

apreciação, apresentado o seguinte comentário: -------------------- 

“A inexistência de um regulamento municipal completo, sobre a 

concessão de apoios públicos a estas instituições, conforme proposta, 

por si, apresentada nesta Câmara, há mais de um ano, acaba por retirar 

a devida fundamentação e transparência na concessão de apoios desta 

natureza.” --------------------------------------------------------- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

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 8. -- 

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

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 9. -- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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3.3.INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM INFRAESTRUTURAS 

PRE-EXISTENTES – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – LARGO DOS BOMBEIROS, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 

28.05.2015.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 618/15, 

referente ao processo n.º 217/15, pedido de licenciamento, para 

instalação de rede de distribuição de televisão por Cabo em 

infraestruturas existentes, a executar no largo dos Bombeiros 

Voluntários, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. -- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------------ 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal. ---------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para instalação de rede de distribuição de televisão por Cabo em 

infraestruturas existentes, no largo dos Bombeiros Voluntários, 

freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------------------- 

Face ao âmbito da pretensão, em espaço do domínio público Municipal, 

deverá o processo ser enviado á Divisão de Obras Públicas, para emissão 

de parecer relativo á caução a prestar, de acordo com o disposto no 

n.º2 do art.º5 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal.------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.07.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Face ao teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja adoptada decisão conducente ao deferimento do 

pedido de instalação acima enunciado, de acordo com as condições 

constantes deste documento.------------------------------------------ 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.07.28.----------------------------------------------  

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 

2015.07-28.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – FERNANDA LUCÍLIA 

GONÇALVES PATRÃO PEREIRA E HELENA GONÇALVES PATRÃO – LUGAR DOS FORTES, 
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FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª DORA VIDEIRA DE 01.07.2015.— 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

As requerentes Fernanda Lucília Gonçalves Patrão Pereira e Helena 

Gonçalves Patrão na qualidade de proprietárias, referente ao processo 

administrativo com o registo de entrada n.º 11/08, solicitaram o 

licenciamento de uma operação de loteamento, sita no Lugar dos Fortes, 

na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves.------------------------ 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. As interessadas, através do requerimento n.º 2048/14, 

apresentaram novos elementos na sequência da última informação técnica 

datada 15/09/2014 em que ficaram estabelecidas todas as condições 

tendo em vista aprovação final, depois de colhido o parecer junto da 

CCDRn em razão da localização, no que diz respeito ao estabelecimento 

de Medidas Preventivas 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 do n.º 

2 do artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014 que publicou no Diário da 

República, 2ª Série- n.º 107 – 4 de junho de 2014;------------------- 

2.2. Neste sentido foram solicitados também competentes pareceres ao 
Ministério da Defesa Nacional e à DRCN;------------------------------ 

2.3. A CCDRn informou através de ofício com referência ID-183304, com 
registo nos Serviços Administrativos desta Câmara através de 

requerimento n.º514/15 de 06/04/2015, a decisão global favorável à 

pretensão;---------------------------------------------------------- 

(emissão de licença por parte da Defesa Nacional e sem lugar a emissão 

de parecer por parte da DRCN, por a área de intervenção estar fora da 

zona de proteção ao imóvel classificado – Forte S. Neutel)----------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 
3.1. Conforme já anteriormente referido, o pedido encontra-se 

instruído com os elementos mencionados, à data, na Portaria n.º 

232/2008, de 11 de março e com o Regulamento Municipal de Chaves 

nomeadamente:------- 

 Requerimento inicial;------------------------------------------ 

 Ficha com os elementos estatísticos do INE;-------------------- 

 Termo de responsabilidade do técnico autores do projeto;------- 

 Termo de responsabilidade do técnico coordenador do projeto;--- 

 Memória descritiva e justificativa;---------------------------- 

 Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial, referente 

ao prédio abrangido pelo estudo da operação de loteamento;----------- 

 Cópia da declaração de inscrição na Ordem dos Arquitetos do autor 

e coordenador do projeto de arquitetura;----------------------------- 

 Extrato da carta de ordenamento e de condicionantes do PDM;---- 

 Planta de localização;----------------------------------------- 

 Levantamento topográfico;-------------------------------------- 

 Planta Síntese;------------------------------------------------ 

 Planta de áreas de cedência ao domínio público;---------------- 

 Planta de Trabalho;-------------------------------------------- 

 Planta de trabalhos de viários a executar pelas requerentes;--- 

 Perfis gerais;------------------------------------------------- 

 Plano de acessibilidades;-------------------------------------- 

 Fichas dos lotes----------------------------------------------- 
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 Plantas gerais dos esquemas das infraestruturas Básicas;------- 

 Relatório de dados acústicos;---------------------------------- 

 Peças desenhadas e escritas em suporte informático------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 
4.1. No regime jurídico--------------------------------------------- 
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---- 

4.2. Nos instrumentos de gestão territorial------------------------- 
Segundo a Planta de Condicionantes n.º 34A do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, sobre o prédio impende também uma Servidão Militar; ------ 

Nos termos do Decreto-Lei 555/99, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 09/09, a operação urbanística em análise enquadra-

se na alínea i) (operações de loteamento), do seu artigo 2º, sujeita 

a licença administrativa nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 

4.º;---------------------------------------------------------------- 

4.3. Entidades externas ao município------------------------------- 
4.3.1. Deste modo, foi consultada a CCDR-N, a qual emitiu uma 

decisão global favorável à pretensão, com entrada nestes Serviços 

Administrativos em 06/04/2015;--------------------------------------- 

4.3.2. 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”;------------------------------------------------------------- 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------- 
5.1. Com o presente pedido, as interessadas pretendem levar a efeito 
uma operação Urbanística de loteamento, consubstanciada numa proposta 

urbanística com as seguintes características:------------------------ 

- Área total do prédio abrangido pela operação de loteamento – 

7.856,00m2;---------------------------------------------------------- 

- Área total do prédio a lotear – 7.856,00m2;------------------------ 

- Número de lotes – 8 unidades--------------------------------------- 

- Área de lotes – 5.646,00m2;---------------------------------------- 

- Destino/Uso – habitações unifamiliares;---------------------------- 

- Área total de Implantação máxima – 1.338,20m2;--------------------- 

- Área total de construção máxima – 3.155,40m2;---------------------- 

- Volume de construção máximo – 10.187,50m2;------------------------- 

- Índice de construção – 0,40m2/m2;---------------------------------- 

- N.º de fogos – 8 unidades;----------------------------------------- 

- Área destinada a espaços verdes privativos (interior dos lotes) – 

2.656,00m2----------------------------------------------------------- 

- Cedências ao domínio público do Município – 2.210,00m2------------- 

Espaços verdes e de utilização coletiva 654,60m2 

Infraestruturas viárias 1.555,40m2 

Equipamentos públicos 0,00m2 
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Rede Viária--------------------------------------------------------- 

No que respeita aos arruamentos propostos, as requerentes, seguiram 

as indicações dos traçados dos arruamentos propostos pelos Serviços 

Municipais para o local, considerando que, as obras inerentes às 

ligações viárias e pedonais da operação urbanística em análise com a 

Av. Heróis de Chaves e com o arruamento público do alvará de loteamento 

ficaram exclusivamente a cargo da promotora;------------------------- 

Verifica-se ainda que o pedido cumpre os parâmetros mínimos 

estabelecidos na alínea c) do n.º 4 do artigo 20º do P.D.M. e a título 

supletivo (quando os parâmetros são omissos, nomeadamente largura dos 

passeios, das caldeiras, e lugares de estacionamento público) a 

Portaria 216-B de 3/03.---------------------------------------------- 

Áreas para estacionamento de veículos-------------------------------- 

Relativamente aos lugares de estacionamento dispostos dentro do 

perímetro dos lotes, respeitam os parâmetros de dimensionamento 

definidos no ponto 3 do artigo 12.º Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, conforme se pode ler no seguinte quadro 

explicativo: ------------------------------------------------------- 

Quadro I ------------------------------------------------------------ 

 

Estacionamento privado 

Lote 
Área de 

Habitação 

 

Área de 

Garagens 

Fogos 

Estacionamento 

Exigido P.D.M. 

(uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

1 766,40m2 50,00m2 1 4+1=5 6 

2 281,00m2 66,00m2 1 2+1=3 3 

3 281,00m2 66,00m2 1 2+1=3 3 

4 281,00m2 66,00m2 1 2+1=3 3 

5 281,00m2 66,00m2 1 2+1=3 3 

6 224,00m2 55,00m2 1 2+1=3 3 

7 281,00m2 55,00m2 1 2+1=3 3 

8 281,00m2 55,00m2 1 2+1=3 3 

  26 uni. 27 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, estes serviços, consideram aplicar 

o estipulado nos parâmetros de dimensionamento constantes na Portaria 

216-B/2008 de 3 de março nomeadamente: “O número total de lugares 

resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público”.---------------------------------------- 

Neste sentido, o presente estudo de pedido de licenciamento da operação 

de loteamento em análise, ao prever a criação de 13 lugares de 

estacionamento público (sendo um destinado a pessoas com mobilidade 

condicionada), respeita em larga medida o estipulado na Portaria 

referida no parágrafo anterior (20% de 26 lugares = 6 lugares).------ 

5.2. Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------- 
O presente estudo da operação de loteamento, encontra-se de acordo com 

as disposições constantes do n.º 4 do artigo 20.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves no que se refere a operações de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

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;--- 
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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 prédio objeto da operação de loteamento pretendida, 

situa-se em Espaços Urbanos Consolidados;---------------------------- 

Considerando que, conforme já anteriormente referido na informação 

técnica de 29/01/2015, “a presente proposta de licenciamento da 

operação de loteamento, não contraria as regras de apoio à Gestão 

Urbanística das áreas abrangidas por Medidas Preventivas;------------ 

O estudo retro citado no parágrafo anterior, não se enquadram nos 

motivos de indeferimento mencionados no artigo 3.º do Aviso n.º 

6779/2014, nomeadamente: não põe em causa, a qualidade do tecido urbano 

envolvente e a valorização do património natural ou edificado, não 

introduz sobrecarga excessiva nos sistemas e redes de infraestrutura 

existentes, não produz interferências no modelo de acessibilidade e 

de mobilidade previsto para o local, não é suscetível de produzir 

efeitos significativos no ambiente, favorece a qualificação do espaço 

público, tanto ao nível funcional da proposta arquitetónica, bem como 

a realização de rede viária;”---------------------------------------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao dimensionamento das parcelas de terreno destinadas 

à rede viária, espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos 

e às áreas de cedência gratuita ao município, resultantes do presente 

pedido de alterações à licença verifica-se o seguinte:--------------- 

Área destinadas a espaços verdes e/ou de utilização coletiva -------- 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro II ----------------------------------------------------------- 

N.º 4 do artigo 20.º do regulamento do P.D.M. 

a) 
1.555,40m2 + 2.656,00m2 + 0,00m2 > 

0,35m2/m2 (de 3.155,40m2) 

4.211,40m2 > 

1.104,39m2 

b) 3.310,60m2 > 0,20m2/m2 (de 3.155,40m2) 
3.310,60m2 > 

631,08m2 

 

Quadro III ---------------------------------------------------------- 

N.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. 

a) 
1.555,40m2 + 654,60m2m2 < 40% (de 

7.856,00m2) 

2.210,00m2 < 

3.142,00m2 

b) 0,00m2 < 25% (de 3.155,42m2) 0,00m2 < 788,85m2 

c) 
1.555,40m2+ 654,60m2 < 15% (de 

7.856,00m2) 

2.210,00m2 > 

1.178,40m2 

 

Conforme leitura dos anteriores quadros, verifica-se que a operação 

de loteamento não prevê áreas destinadas a Equipamentos públicos, por 

esse facto, deveria a requerente compensar o município pelas áreas não 

cedidas, de acordo alínea b) com n.º 2 do artigo 21.º do regulamento 

do P.D.M. conforme o quadro III. ------------------------------------ 

Da análise do referido quadro, o município deveria exigir a compensação 

relativa à área não cedida para equipamentos públicos de utilização 

coletiva que corresponde a 788,85m2.--------------------------------- 

Área total do prédio a lotear 7.856,00m2 

Espaços de circulação 1.555,40m2 

Espaços verdes e de utilização coletiva 654,60m2 

Equipamentos públicos  0,00m2 
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No entanto, de acordo com o referido no n.º 42 do artigo 28.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, bem como 

seguindo o critério aplicado pelos Serviços Técnicos da anterior DGUT 

em casos similares, nomeadamente quando a área a exigir dos espaços 

públicos, de acordo com a alínea c) do n.º2 do artigo 21.º do 

regulamento do P.D.M., for superior à máxima exigível para 

equipamentos públicos (788,85m2) - área a mais de 1.031,60m2 

(2.210,00m2 – 1.178,40,00m2) - e o Município assim o entenda, tal como 

está definido no supra referido artigo, poderão as requerentes ser 

dispensadas de qualquer forma de compensação ao Município pela área 

não cedida;--------------------------------------------------------- 

6. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
Considerando que o estudo apresentado cumpre as normas legais e 

regulamentares aplicáveis a operações de loteamento, designadamente o 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, o Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação e as 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.  

Considerando que, não existem quaisquer restrições de ordem técnica 

ou legal que impeçam a realização da operação de loteamento pretendida 

pelas requerentes;-------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos n.º 2 do artigo 22º, do Decreto-Lei 

555/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09 

e posteriores alterações, a operação de loteamento em análise fica 

dispensada de Discussão Pública, uma vez que não excede nenhum dos 

três limites definidos naqueles artigos, designadamente:------------- 

- 4 ha;-------------------------------------------------------------- 

- 100 Fogos;--------------------------------------------------------- 

- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão; 

Considerando que, a operação urbanística de loteamento obteve parecer 

global 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, as obras inerentes às ligações viárias e pedonais 

da operação urbanística em análise com a Av. Heróis de Chaves e com o 

arruamento público do alvará de loteamento ficaram exclusivamente a 

cargo da promotora;-------------------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto, considera-se que o pedido reúne condições para merecer 

parecer favorável por partes destes serviços pelo que, nos termos do 

artigo 23º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09, propõe-se ao Executivo 

Municipal que delibere no sentido de deferir o pedido de licenciamento 

da operação de loteamento tendo em conta as questões descritas no 

ponto 5.2 da presente informação, conforme descrito no n.º 4 do artigo 

28.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;----------- 

De acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 71.º, do 

diploma legal acima referido, as promotoras dispõem do prazo de um ano 

para solicitar o licenciamento das respetivas obras de urbanização 

necessárias ao incremento da presente operação urbanística.---------- 

                                                           
2 As áreas que, por aplicação dos critérios de dimensionamento definidos no 

PDM, se destinem a espaços verdes e de utilização coletiva e a equipamentos 

de utilização coletiva podem ser afetas a um único destes dois fins, quando 

o Município assim o entenda por razões de ordenamento do território.------- 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.07.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente 

venha a ser adoptada decisão administrativa no sentido do deferimento 

do pedido de licenciamento da operação de loteamento em causa.------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.07.28.----------------------------------------------  

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 

2015.07-28.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

3.1. ECOVIA DO TÂMEGA – 1.ª FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – ACÃO 1 E UNIÃO 

EM VILA VERDE DA RAIA DA ECOVIA DO TÂMEGA - AÇÃO 2 - RELATÓRIO FINAL 

- INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 167/DOP/2015. ----------------------------- 

Foi presente a informação nº 167/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 116, de 17 de junho de 2015 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Ecovia do Tâmega – 1.ª Fase (Ecovia do Tâmega – Acão 1 e União em 

Vila Verde da Raia da Ecovia do Tâmega - Ação 2”. ------------------ 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e 

Obras Públicas S.A.,” pelo valor de 126.700,00 € (Cento e vinte e seis 

mil e setecentos euros).-------------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita e nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido de 

adjudicação.-------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte:------ 

a) Propõe-se a aprovação do relatório final da empreitada “Ecovia do 
Tâmega – 1.ª Fase (Ecovia do Tâmega – Acão 1 e União em Vila Verde da 

Raia da Ecovia do Tâmega - Ação 2”, e a adjudicação à empresa “Anteros 
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Empreitadas Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A.,” pelo valor 

de 126.700,00 € (Cento e vinte e seis mil e setecentos euros), IVA não 

incluído, com um prazo de execução de 60 dias, remetendo-se o mesmo 

“relatório final “ à entidade competente para autorizar despesa, no 

caso, a Câmara Municipal; ------------------------------------------- 

b) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do n.º2 
do artigo 98º do CCP.------------------------------------------------

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

-Divisão de Obras Públicas, 23 de julho de 2015.---------------------

-A Chefe de Divisão.------------------------------------------------ 

(Eng.º Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)-------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final-------------------------------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------

Aos 23 dias do mês de julho de 2015, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros:----------------------------------------- 

Presidente Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1 º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas, em substituição de Fernanda Maria Duro 

Borges Morais Serra, por se encontrar no gozo do seu período de 

férias;-------------------------------------------------------------

- 2.º Vogal: Maria Clara Pereira Anes de Azevedo, Assistente Técnico 

da Divisão de Obras Públicas; -------------------------------------

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento.--------------------------------No 

passado dia 7 de julho procedeu-se á notificação do projeto de decisão 

final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para se 

pronunciarem sobre o mesmo.--------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:--------------- 

a) Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Ecovia do Tâmega – 1.ª Fase (Ecovia do Tâmega – Acão 1 e 

União em Vila Verde da Raia da Ecovia do Tâmega - Ação 2” à empresa 

“Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A.,” 

pelo valor de 126.700,00 € (Cento e vinte e seis mil e setecentos 

euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 60 dias, 

remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal;---------------------

b) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do n.º2 

do artigo 98º do CCP.---------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri.----------------------------------

O Júri--------------------------------------------------------------

O Presidente ------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------- 

Os Vogais----------------------------------------------------------- 

(Maria Madalena de Sousa Durão Branco)-----------------------------

(Maria Clara Pereira Anes de Azevedo)--------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA – 1ª 

FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – AÇÃO 1 E UNIÃO EM VILA VERDE DA RAIA DA ECOVIA 

DO TÂMEGA – AÇÃO 2)”. ---------------------------------------------- 

No dia … de ….. de 2015, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de execução de empreitada 

pelo preço contratual de € 126 700,00 (cento e vinte e seis mil e 

setecentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro: ----------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Colectiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

neste acto legalmente representado pelo Presidente da Câmara, Sr. 

Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural de Valpaços, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, SOCIEDADE ANÓNIMA, com sede em S. Fraústo, Estrada 

de Braga, em Chaves, Pessoa Coletiva nº 500719616, com o mesmo número 

de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, titular 

do Alvará de Construção nº 6176, com o capital social de 4.750.000,00 

euros, legalmente representada por Luís Filipe Duarte de Sá, casado, 

natural de Angola, residente na Rua Antero Santos Pereira, nº7, em 

Chaves, titular do Cartão do Cidadão número 11395898 6 ZY8, válido até 

15.05.2019, emitido pelas entidade competentes da Republica Portuguesa 

na qualidade de Administrador Delegado, conforme poderes constantes, 

na Certidão Permanente documento que fica arquivado em anexo ao 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “Ecovia 

do Tâmega – 1ª Fase (Ecovia do Tâmega – Ação 1 e União em Vila Verde 

da Raia da Ecovia do Tâmega – Ação 2)”, pelo preço de € 126 700,00 

(cento e vinte seis mil e setecentos euros) que não inclui o IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação camarária do passado dia 

…/07/2015, em conformidade com o Programa de Procedimento, Caderno de 

Encargos, Caderno de Encargos de Arqueologia, Projeto de Execução, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do passado dia …/…/2015, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ----- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 60 

(sessenta dias) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a 

contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 
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consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia … de …… de 2015. ------ 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------ 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; -------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos 

à obra, mas dela autonomizáveis. ----------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido recepções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que susceptível de uso independente e autonomizável. --- 

3. Exceptuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. ---------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efectuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objecto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. ------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efectuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F…. –  …………. 

– publicada no despacho nº 22637/2004 (2ª série), de 5 de novembro. - 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: 07030301; CAB nº 1305/2015; ----------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº 1858/2015, de 13/07/2015, em cumprimento do disposto no nº2, do 

artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 
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De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do valor dos 

pagamentos a efetuar. ----------------------------------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição e Projecto de Execução, e na proposta que foi apresentada 

pelo segundo contratante. ------------------------------------------ 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ----------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efectuados ao abrigo do presente contrato serão 

efectuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; ------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária do passado dia …/…/2015; --- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação camarária do passado dia …/…/2015; --- 

4 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

5 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: Registos Criminais, 

Alvará de Construção, documentos comprovativos da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Serviço de 

Finanças, Declaração Modelo II, anexo ao CCP e Certidão Permanente.  

O Primeiro Contratante: ___________ -------------------------------- 

O Segundo Contratante: ____________ -------------------------------- 

Contrato nº …/15. -------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.07.27. -------------------------------------------- 

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 

2015.07.27. --------------------------------------------------------

A 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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3.2. REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO 

DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDUSTRIAS CRIATIVAS - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO 

(2º ANO) – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 141/DOP/2015. -------------------- 

Foi presente a informação nº 141/2015, 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 198/2011, concurso público tendo 

como objeto a adjudicação da empreitada “REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO 

DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 

INDUSTRIAS CRIATIVAS”.--------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 06 de fevereiro de 2012, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “COSTA & CARREIRA, Construção civil e obras 

públicas, Lda.”, a execução da referida empreitada.---------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 19 de 

abril de 2012.----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 760.000,00 € (Setecentos e 

sessenta mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, importando destacar as seguintes condições: ----------------- 

 Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------- 

 O auto de consignação é de 21 de maio de 2012 ------------------- 

 A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 13 de junho de 2012--- 

 Foi deliberado em reunião de câmara de 10 de dezembro de 2012, 

conceder uma prorrogação de prazo graciosa, pelo prazo de 92 dias-- 

 Foi deliberado em reunião de câmara de 05 de março de 2013, conceder 

uma segunda prorrogação de prazo graciosa, por 30 dias -------------- 

 Foi deliberado em reunião de câmara de 05 de março de 2013, a 

aprovação de trabalhos de erros e omissões, no valor de 10.621,55€, 

não incluindo o IVA, com um prazo de execução de 20 dias.---------- 

5. Foi efetuado o auto de receção provisória aos 14 dias de maio de 

2013---------------------------------------------------------------- 

6. Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade executante 

apresentou a Garantia Autónoma nº 2012.00613, emitida pela Norgarante 

– Sociedade de Garantia Mútua, S.A., em 13 de fevereiro de 2012, no 

valor de 38.000,00€ (trinta e oito mil euros), correspondendo a 5% do 

valor dos trabalhos do contrato. ----------------------------------- 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais da 1ª Adenda ao 

contrato, respeitante aos trabalhos de erros e omissões, a entidade 

executante apresentou a Garantia Bancária nº 2013.02592, emitida pela 

Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A., em 25 de março de 

2013, no valor de 531,08€ (quinhentos e trinta e um euros e oito 

cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos do contrato 

8. Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e 

pontual cumprimento das obrigações contratuais, foi deduzido o 

montante correspondente a 5% do valor de cada auto de medição. 

Posteriormente, em substituição dos valores retidos, o adjudicatário 

apresentou a Garantia Bancária, emitida pela Caixa Geral de depósitos, 

com o nº 0693.002813.993, em 25 de julho de 2013, no valor de 

41.665,28€ (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco euros e 

vinte e oito cêntimos). -------------------------------------------- 
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9. De harmonia com a deliberação camarária em 10/10/2014, foi 

aprovada a redução das garantias bancárias em 30%, referente ao 1º ano 

passado, após a data da receção provisória. ------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos 

serviços administrativos do município de Chaves com o registo nº2643 

em 4/06/2015 vem solicitar a liberação da caução em 30%, correspondente 

ao 2º ano decorrido após a receção provisória, de acordo com o 

estabelecido na alínea b) do ponto 2 do artigo 3º do decreto-lei nº 

190/2012, de 22 de agosto de 2012.---------------------------------- 

2. Neste sentido, nos termos do previsto no artigo 4º do mesmo 

diploma, efetuou-se vistoria aos trabalhos da empreitada, no dia 

15/06/2015, comparecendo no local os responsáveis pela fiscalização 

da obra, Eng.ª Madalena Branco e Fiscal António Costa e na presença 

do representante do empreiteiro, Eng. Telmo Roxo, pode-se concluir que 

os trabalhos referentes ao contrato da empreitada, se encontram 

executados de acordo com o projeto, caderno de encargos e demais 

elementos técnicos, não apresentando anomalias resultantes de defeitos 

de execução.-------------------------------------------------------- 

3. Visto já terem decorrido 2 anos após a data da receção provisória 

da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução em 30% das 

seguintes garantias bancárias:-------------------------------------- 

- Garantia nº 2012.00613 (Norgarante) em 30%, no valor de 11.400,00€;- 

- Garantia Bancária nº 2013.02592 (Norgarante) em 30%, no valor de 

159,32€;----------------------------------------------------------- 

- Garantia Bancária nº 0693.002813.993 (CGD) em 30%, no valor de 

12.499,58€.-------------------------------------------------------- 

 

 

Valor do 

Contrato 

760 000,00 € 

 

 

Garantia bancária nº 

2012.00613 

(Norgarante) 

38.000,00€  

  

Redução da garantia 

bancária 

1º Ano 

30% 

2º Ano 

30% 

11.400,00€ 

11.400,00€ 

1º Adenda ao 

contrato 

(erros e 

omissões) 

10.621,55€ 

Garantia bancária nº 

2013.02592(Norgarante

) 531,08€  

 

1ºAno 30% 

2ºAno 30% 

159,32€ 

159,32€ 

 

Garantia em 

substituição 

das quantias 

retidas nos 

autos de 

medição 

 

Garantia Bancária nº 

0693.002813.993 (CGD) 

41.665,28€ 

1º Ano 

30% 

2º Ano       

30% 

12.499,58€ 

 

12.499.58€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito------------------------------- 

1. 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:-------------- 

1.1 - que seja autorizada a redução das referidas garantias bancárias;- 

1.2-Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, comunicar a 

mesma à entidade executante, de acordo com o ponto 4 do artigo 4º do 

decreto-lei nº 190/2012.---------------------------------------------
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-À consideração superior--------------------------------------------

Chaves, 19 de junho de 2015------------------------------------------ 

A técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª)--------------------------- 

Em Anexo: Auto de vistoria------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.07.23.------------------------------------------------------

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 2015.07.27.-------------------------------------- 

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 

2015.07.27.---------------------------------------------------------

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

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, no sentido 

de manifestar a sua concordância quanto à informação técnica que dá 

suporte à presente deliberação. ------------------------------------- 

No entanto, embora tendo sido requerida uma visita às instalações do 

“CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDUSTRIAS CRIATIVAS”, visita essa que ainda 

aguarda nova calendarização, tudo parece indiciar que o fim/utilização 

que foi determinado para o edifício reabilitado não está a ser, 

aparentemente, cumprido. -------------------------------------------- 

Até à presente data ainda não foi possível confirmar a existência, no 

edifício em causa, de um “Centro de Incubação de Industrias Criativas”  

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

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

prestado, sobre a matéria, na sequência da intervenção que antecede, 

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

1 – A visita ao edifício, ora, solicitada pelo vereador peticionário 

irá ser reagendada pelo Vereador responsável pela área de intervenção 

municipal, no caso, Arqto. Carlos Penas. ---------------------------- 

2 – O edifício em causa, dando cumprimento à sua finalidade de partida, 

vem sendo utilizado para um centro criativo e de juventude, facto que 

poderá ser confirmado, no âmbito de tal visita. --------------------- 

 

 

3.3. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL PASTORIA / CASAS NOVAS – REDUÇÃO 

DE CAUÇÕES – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 183/DOP/2015. ------------------ 

Foi presente a informação nº 183/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, nº 148 de 3 de Agosto de 2009, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Pavimentação do Caminho 

Municipal Pastoria/Casas Novas”. ------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 2 de Novembro de 2009, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 23 de 

Março de 2010. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 166.500,75€ (Cento e 

sessenta e seis mil, quinhentos euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ----------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 5 de Janeiro de 2010. ----------------------------------- 

6. Prazo de execução da obra: 90 dias.----------------------------- 

7. A receção provisória ocorreu no dia 2 Maio de 2011.------------- 

8. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos 

serviços do Município de Chaves com o registo n.º 5755 em 19 de Maio 

de 2015, vem solicitar a liberação da caução, de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto de 2012.-- 

II – Fundamentação ------------------------------------------------ 

1. Deste modo, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada, 

no dia 15 de Junho de 2015, de acordo com Auto de Vistoria que se 

Anexa, conforme o previsto no artigo 4.º do Decreto-lei n.º 190/2012 

de 22 de Agosto, verificando-se não haver anomalias técnicas e que os 

trabalhos se encontram executados dentro das condições técnicas 

previstas no projeto e em conformidade com as boas praticas de 

execução. ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a Clausula 7.ª do Contrato houve lugar à retenção 

de 10% do valor da cada Auto de Medição, de acordo com o seguinte:- 

 

Autos Valor Retenção 

N.º 1 30.489,75€ 

10% 

3.048,98€ 

N.º 2 54.498,75€ 5.449,88€ 

N.º 3 56.350,00€ 5.635,00€ 

N.º 4 11.133,75€ 1.113,38€ 

N.º 5 14.028,50€ 1.402,85€ 

 

3. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de Junho de 2012, o Município de Chaves aprovou a 

libertação de décimos retidos nos Autos de Medição n.º 1, n.º 2, n.º3, 

n.º 4 e n.º 5, tendo o adjudicatário substituído os mesmos por Garantia 

Bancária N00375535, emitida pelo Banco Espírito Santo no valor de 

16.650,09€. -------------------------------------------------------- 

4. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de Dezembro de 2013, foi efetuada a seguinte 

liberação da caução:----------------------------------------------- 

 

Contrato Valor Total da Caução Liberação do Valor da Caução 

em 19 de Dezembro de 2013 

106.500,75€ 16.650,09€ 

1.º ano, 30% 4.995,03€ 

2.º ano, 30% 4.995,03€ 

Total 9.990,05€ 

 

III – Da Proposta-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, visto terem decorrido 4 anos após a data da receção 

provisória propõe-se que seja autorizada a redução da referida caução 

em 30% do total da Caução da Obra, que corresponde a 4.995,02€, (Quatro 

mil novecentos e noventa e cinco euros e dois cêntimos), referente ao 

terceiro e quarto ano do prazo de garantia da obra, conforme o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 
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Valor do Contrato Valor Total da 

Caução 

Liberação do Valor da Caução 

 

166.500,75€ 

 

16.650,09€ 

3.º ano, 15% 2.497,51€ 

4.º ano, 15% 2.497,51€ 

Total 4.995,02€ 

 

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

Divisão de Obras Públicas, 24 de julho de 2015-----------------------

O Técnico----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------

Em Anexo: Auto de Vistoria-----------------------------------------

Ofício do pedido---------------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.07.27.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

ESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.07.27.---------------------------------------------- 

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 

2015.07.27.---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.1.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA AO GABINETE DE APOIO TÉCNICO DA EUROCIDADE, NO ÂMBITO DA 

APROVAÇÃO DA “AJUDA FEDER CONDICIONADA AO PROJETO EUROCIDADE CHAVES-

VERÍN II”. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa submeter à consideração do Executivo 

municipal o Parecer Prévio tendente à aquisição de serviços da última 

parte da “assistência técnica para o Gabinete de Apoio Técnico da 

Eurocidade, no âmbito da aprovação da ajuda FEDER condicionada ao 

projeto Eurocidade Chaves-Verín II”. -------------------------------- 

II- JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ---------- 

1. Município de Chaves viu aprovado em 2011 o projeto Eurocidade 

Chaves-Verín II, acrónimo 0459_EUROCIUDAD_II _1_E, na 2ª convocatória 

do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 

(POCTEP), com cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), sendo parceiros o Concelho de Verín, a Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta da Galicia (DXXV-XG) e o 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). ----------------- 

2. Recentemente foi aprovada uma ajuda FEDER condicionada para o 

projeto 0459_EUROCIUDAD_II_1_E pela Autoridade de Gestão do POCTEP, 

até outubro de 2015, na convocatória de encerramento.---------------- 

3. Contudo, ainda existem diversas ações da responsabilidade do 

Município de Chaves que são necessárias concluir no âmbito do citado 

projeto (0459_EUROCIUDAD_II_1_E), que obrigam lançar mão de um 

procedimento de adjudicação externa deste tipo de serviço, com vista 

a contratar o técnico que tem vindo a assegurar esta missão, uma vez 

que: --------------------------------------------------------------- 

a) A ação 1 desta ajuda “FEDER condicionada” visa a “Divulgação dos 

resultados e serviços transfronteiriços para os cidadãos”; ---------- 

b) A mesma visa assegurar a sustentabilidade do funcionamento da 

sede da Eurocidade e do Gabinete de Apoio Técnico até ao final do 

mencionado projeto (outubro de 2015); ------------------------------- 

c) O técnico em causa é, dentro do gabinete da eurocidade, o 

principal contacto com os cidadãos, zelando pelos vários serviços que 

tal gabinete presta (local de ensaios, emissão de cartões, biblioteca 

transfronteiriça, sala multiusos, etc.) e onde serão preparadas as 

novas ações de divulgação; ----------------------------------------- 

d) Se trata do último período de acompanhamento do projeto em causa, 

que por ele tem vindo a ser eficazmente assegurado, e que termina, 

definitivamente, em outubro; --------------------------------------- 

e) Qualquer tentativa no sentido de encontrar outro técnico para 

concluir este projeto, ainda que recrutado dos serviços da Autarquia, 

não daria garantias, na presente fase, e no prazo disponível, de se 

inteirar corretamente de todos os procedimentos necessários ao bom 

desempenho da missão; ---------------------------------------------- 

4. Pelo que vem sendo exposto, entendem estes serviços que, a título 

excecional, se justifica que o Executivo Municipal decida contratar o 

técnico que tem vindo a prestar tais serviços, para assegurar o 

funcionamento do Gabinete da Euro Cidade durante os últimos três meses, 

ou seja de agosto a outubro do corrente ano 2015. ------------------- 

III- 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 
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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: --- 

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 confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------- 

c) Do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 

82-B/2014, de 31/12. ------------------------------------------------ 

IV- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR --------------- 

1. É intenção do Município de Chaves adjudicar a prestação de 

serviços de “assistência técnica ao Gabinete de Apoio Técnico da 

Eurocidade, no âmbito da aprovação da ajuda FEDER condicionada ao 

projeto Eurocidade Chaves-Verín II”, para vigorar durante três meses 

(agosto a outubro do corrente ano) e revestindo a natureza de prestação 

de serviços.-------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 4.878,05€ (quatro mil 

oitocentos e setenta e oito euros e cinco cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, sendo que: ----------------------------------- 

(ii) o referido valor já contempla a aplicação do mecanismo legal de 

redução remuneratória de 10% sobre o valor de 5.420,06€, segundo as 

disposições combinadas previstas, respetivamente, no artigo 7º, da Lei 

nº 75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), do nº 6 do artigo 75º, 

da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; ------------------------------------- 

(ii) do valor estimado do contrato (4.878,05€), 75% é financiado pelo 

FEDER, no âmbito do projeto Eurocidade II, pelo que o investimento a 

suportar pelo Município de Chaves é de 1.219,51 € (mil duzentos e 

dezanove euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA. -------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto, em regime 

simplificado, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 128º do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se pelas 

razões expostas no CAP.II e em razão do valor da aquisição de serviços 

se situar dentro do intervalo estabelecido para o efeito n.º 1, do 

artigo 128º do CCP. ------------------------------------------------- 

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 de contrato, conforme se justificou no Cap II.- 

6. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
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execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

7. Após consulta à entidade competente em matéria de requalificação 

de pessoal –INA- verificou-se a inexistência de pessoal em situação 

de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes 

à contratação em causa, conforme declaração emitida por tal entidade, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa ao presente. ----------------- 

8. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato; -------------------- 

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, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 020214 

– estudos, pareceres, projetos e consultadorias. -------------------- 

10. 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 foi dado cumprimento à redução remuneratória prevista 

no artigo 2º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, conforme documento 

cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que se anexa ao presente, contendo os elementos e 

cálculos relevantes, face ao contrato anteriormente celebrado. ------ 

V – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta à consideração do Senhor 

Presidente da Câmara que remeta a presente proposta ao executivo 

municipal com vista a ser tomada deliberação no seguinte sentido de 

emitir, por força do disposto no n.º 5 e no n.º 12, do artigo 75º, da 

Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), parecer prévio favorável 

relativamente à celebração do contrato de aquisição de serviços de 

“assistência técnica ao Gabinete de Apoio Técnico da Eurocidade, no 

âmbito da aprovação da ajuda FEDER condicionada ao projeto Eurocidade 

Chaves-Verín II”, para vigorar durante 3 (três) meses, designadamente, 

entre agosto e outubro de 2015, inclusive, 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 do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

ANEXO: -------------------------------------------------------------  

a) Declaração do INA -------------------------------------------- 

b) Declaração de cabimento orçamental, muito concretamente na 

rubrica 020214 – estudos, pareceres, projetos e consultadorias. 

c) Informação prestada pela unidade orgânica competente, que foi 

dado cumprimento à redução remuneratória prevista no artigo 2º da Lei 

nº 75/2014, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015-07-27.----------------------------------------------  

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 

2015.07-27. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

1. LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO – VILARELHO DA RAIA – REQUERENTE: 

JOSE AMORIM BRANCO. INF. 55/GTF/15 --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7959/15, datado de 

13-07-2015, em nome do Sr. José Amorim Branco, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, povoação de 

Vilarelho, freguesia de Vilarelho da Raia, deste concelho.----------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 22 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 08:00 – 08:20 h ----------------------------------------------- 

Dia 23 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 01:00 – 01:30 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.--------------------  

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal.--------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

“Avaliação do local de Lançamento”-----------------------------------

-Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:---------------------------------------------

-O local de lançamento do fogo, sinalizado na planta anexa L1, insere-

se na classe 4 – espaços agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – 

espaços agrícolas e subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos 

(RAN) e na actualidade encontra-se ocupada por vegetação herbácea de 

altura média de 50 cm e densidade moderada (fotos em anexo);--------- 

1. A zona envolvente a L1 caracteriza-se por área agrícola vinhas 

isentas de vegetação (fotos em anexo). A cerca de 90 metros, na 

direcção Sudeste, deparamo-nos com uma área agrícola de pousio ocupada 

por vegetação herbácea de altura média de 60 cm e densidade 

moderada/elevada (fotos em anexo). Da análise da carta de perigosidade 

deparamo-nos com uma área de muito baixa a baixa perigosidade (carta 

em anexo). A área florestal mais próxima dista a 90 metros do local 

de lançamento);----------------------------------------------------- 

2. O local de lançamento do fogo, sinalizado na planta anexa L2, 

insere-se na classe 4 – espaços agrícolas e florestais, na categoria 

4.3. – espaços agro-florestais e subcategoria 4.3.A – espaços agro-
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florestais comuns e na actualidade encontra-se isento de vegetação 

(fotos em anexo);---------------------------------------------------- 

3. A zona envolvente a L2 caracteriza-se por área agrícola (vinhas 

e pomares) isentas de vegetação (fotos em anexo). A cerca de 5 metros, 

na direcção Sul a Sudeste, deparamo-nos com uma área agrícola de pousio 

ocupada por vegetação herbácea de altura média de 60 cm e densidade 

elevada (fotos em anexo). Da análise da carta de perigosidade deparamo-

nos com uma área de muito baixa a baixa perigosidade (carta em anexo). 

A área florestal mais próxima dista a 77 metros do local de 

lançamento);-------------------------------------------------------- 

4. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Macedos 

Pirotecnia, LDA.” (Declaração em anexo).--------------------------- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------ 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior ao estipulado no plano de segurança 

apresentado pelo pirotécnico;------------------------------------

Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, 

Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com 

meios humanos e materiais congéneres);----------------- 

2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

3. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;-------------------------------------------------------------

O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais; -------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Macedos Piroctenica, LDA”.---------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.07.17 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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2. LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO – DADIM – REQUERENTE: JOÃO CARLOS 

FERREIRA DE MATOS. INF. 57/GTF/15 ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8232/15, datado de 

17-07-2015, em nome do Sr. João Carlos Ferreira de Matos, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, 

povoação de Dadim, freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, deste 

concelho.----------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 09 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 12:30 – 13:00 h ----------------------------------------------- 

Dia 10 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 01:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------

-“Legislação em vigor” ---------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.--------------------  

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal.--------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

6. O local de lançamento do fogo, insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro-florestais e 

subcategoria 4.3.A – espaços agro-florestais comuns e na actualidade 

apresenta vegetação herbácea de pequeno porte e de baixa densidade < 

30 %. Da análise da carta de Perigosidade deparamo-nos com uma área 

de Baixa perigosidade (fotos e carta em anexo);--------------------- 

A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola: lameiros, áreas 

de batata, souto e pousio. O pousio apresenta vegetação de altura 

média de 60 cm e densidade moderada/elevada e as restantes áreas não 

oferecem risco. O limite das propriedades apresenta um cordão de 

árvores folhosas o qual no seu sub-coberto domina vegetação 

herbácea/arbustiva. Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos, 

a cerca de 40 metros na Direção Sul, com uma área de Alta a Muito Alta 

perigosidade (carta e fotos em anexo);------------------------ 

7. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M Pirotécnica 

LDA.” (Declaração em anexo).---------------------------------------- 

8. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------ 

Proposta ----------------------------------------------------------- 
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Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ----------------------------------------- 

4. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior ao estipulado no plano de segurança 

apresentado pelo pirotécnico;-------------------------------------- 

5. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres) a qual deverá ter 

especial atenção a zona sul do local de lançamento; ---------------- 

6. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

7. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;-------------------------------------------------------------

O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais.--------------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A .M Pirotécnica LDA.”--------------------

-Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de Chaves 

com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.07.20 ---------------------------------------------------------

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

 

 

3. LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO – VILA VERDE DA RAIA – REQUERENTE: 

SILVINO DOS ANJOS TEIXEIRA. INF. 62/GTF/15 ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8285/15, datado de 

20-07-2015, em nome do Sr. Silvino dos Anjos Teixeira, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no largo 8 de 

Dezembro, povoação de Vila Verde da Raia, freguesia Vila Verde da 

Raia, deste concelho.------------------------------------------------ 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 06 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:30 – 01:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ---------------------------------- 
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1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. ------------------ 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal. ------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo, insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.2 - espaços agrícolas e 

subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN) e na 

actualidade apresenta vegetação herbácea cortada. Da análise da carta 

de Perigosidade deparamo-nos com uma área de Baixa perigosidade (fotos 

e carta em anexo);------------------------------------------------- 

2. A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola, pousio com 

vegetação herbácea de médio porte, solo urbano e terreiro da festa. 

Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos, com áreas de Baixa 

perigosidade (carta e fotos em anexo);----------------------------- 

3. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “A.M Pirotécnica 

LDA.” (Declaração em anexo).---------------------------------------- 

4. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

8. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva numa faixa exterior 

de proteção de largura mínima não inferior ao estipulado no plano de 

segurança apresentado pelo pirotécnico;----------------------------- 

9. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres) a qual deverá ter 

especial atenção a zona sul do local de lançamento;----------------- 

10. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;----- 

11. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

12. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais.--------------------------------------------------------- 

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

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: -------------------------------------------------------------  

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A .M Pirotécnica LDA.”-------------------- 
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 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos---------------------------------------------------------

-DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2014.07.24 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

4. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ARTUR JORGE AGUIEIRAS NOGUEIRA. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO NO LARGO DA SRA. DA ORADA, POVOAÇÃO 

DE SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA, FREGUESIA DE SANFINS, DESTE CONCELHO. 

INFORMAÇÃO 064/GTF/2015 ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8299/15, datado de 

21-07-2015, em nome do Sr. Artur Jorge Aguieiras Nogueira, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no largo 

da Sra. da Orada, povoação de Santa Cruz da Castanheira, freguesia de 

Sanfins, deste concelho.--------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 16 / 08 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:00 – 00:30 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respectiva Câmara Municipal. 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

5. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.1. – espaços florestais e 

subcategoria 4.1.A – espaços florestais comuns;----------------- 

6. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Carlos Artur de 

Oliveira, LDA.” (Declaração em anexo).----------------------- 

7. A zona de lançamento do fogo de artifício caracteriza-se por área 

com vegetação herbácea/arbustiva de altura média de 20 cm (espaço 

rural);--------------------------------------------------------  
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8. A zona envolvente caracteriza-se por: Na direcção Sul a Oeste 

deparamo-nos com espaço urbano. De Oeste a Norte o solo encontra-se 

ocupado por vegetação arbustiva, carqueja, de altura média de 30 cm 

e baixa densidade conferindo-lhe média perigosidade. De norte a Sul 

a vegetação dominante são herbáceas e carqueja de moderada densidade, 

sendo a perigosidade elevada.---------------  

9. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana 

(Torrinha, F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial 

Notícias, Porto).----------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

13. Remoção total da vegetação herbácea e arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de protecção de 

largura mínima não inferior 200 metros, conforme distâncias de 

segurança aos espaços florestais apresentado pelo pirotécnico; 

14. Assegurar a presença de duas viaturas de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres), as quais se 

deverão posicionar na Direcção Oeste a Norte e a outra na Direção 

Norte a Sul;-------------------------------------------------------- 

15. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.----- 

16. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

17. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos;----------------------------------------------------------- 

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

 (Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Carlos Artur Oliveira.”------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2014.07.28 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

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. ---------------------------- 
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E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e quarenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


